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ВСТУП

Посібник розраховано на осіб, які вже засвоїли базові поняття криміналь-
ного права України, у тому числі визначення „складу злочинів”, „компоненти 
складів злочинів”, „основний склад злочинів і похідні”, „формальні” та „ма-
теріальні” склади злочинів”1. 

Алгоритм користування посібником залежить від конкретної потреби. 
При опрацюванні питань Особливої частини кримінального права України 
доцільно порівняти текст статті Особливої частини КК із відповідним скла-
дом злочину, а в окремих випадках – декількома складами злочинів. Є мож-
ливість встановити перелік та зміст усіх обов’язкових ознак відповідного 
складу злочину. Також спрощується порівняння суміжних складів злочинів з 
виявленням розбіжностей у переліку чи змісту їх ознак. Спрощується пошук 
тотожних за змістом ознак у різних складах злочинів. 

При написанні курсової роботи із навчальної дисципліни „Кримінальне 
право України. Загальна частина”, наприклад, за темою „Об’єкт та предмет 
злочину” можна переконатися, що ознака „об’єкт злочину” (основний безпо-
середній об’єкт) притаманна кожному складу злочину, а ознака „предмет зло-
чину” зустрічається не завжди. Можливо також виписати приклади окремих 
об’єктів чи предметів злочинів.

При користуванні довідниковою частиною слід враховувати, що таблиці 
не містять назв та тексту статей Особливої частини КК, а лише їх номери та 
номери частин, що позначаються на початку таблиці. Далі йде умовна назва 
складу злочину. Якщо наприкінці назви наявний символ „*” – це означає, що 
за допомогою частини статті Особливої частини КК фактично передбачаються 
декілька складів злочинів. 

Таблиця продовжується графою в якій вказується безпосередній основ-
ний об’єкт злочину. Потім йде графа „додатковий безпосередній об’єкт зло-
чину”. Ця графа заповнюється якщо складу властивий обов’язковий додатко-
вий безпосередній об’єкт злочину, якщо ж графа залишається не заповненою 
це означає, що додатковий безпосередній об’єкт злочину є факультативною 
ознакою для цього складу злочину. 

1 Див. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник // [В. М. Труб-
ников, Я. О. Лантінов, О. М. Храмцов та ін.] за заг. ред. д. ю. н., проф. В. М. Трубникова. – Х. : 
Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 344 с. Кримінальне право України. (Загальна части-
на) : Підручник / [ А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандур-
ки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 71-83 с.



� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Наступна графа – „Предмет злочину”, заповнюється відповідним зміс-
том якщо ця ознака є обов’язковою для складу злочину, в іншому випадку 
ставиться позначка – „факультативно”. В тих випадках коли законодавець в 
одній частині статті вказує альтернативні види предметів злочину, вони по- 
значаються як пункти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою 
дужкою.

Наступна графа називається – „Тип складу злочину” в який може позна-
чатися тип складу злочину в залежності від законодавчої конструкції його 
об’єктивної сторони – „формальний” або „матеріальний”. Далі йде графа 
„Зміст суспільно небезпечного діяння” – в якій позначається зміст цієї озна-
ки. В тих випадках коли законодавець в одній частині статті вказує альтерна-
тивні види суспільно небезпечних діянь, вони позначаються як пункти, тобто 
з арабською цифрою та круглою замикаючою дужкою. 

Продовжує таблицю графа „Зміст суспільно небезпечних наслідків”. Ця 
графа заповнюється якщо склад злочину є за типом „матеріальним”. У таб-
лиці окремо не позначається ознака „причинний зв'язок” оскільки вона не 
може набирати інших значень крім „наявна” та „відсутня” і при цьому прита-
манна усім „матеріальним складам” і „відсутня” як окрема категорія у скла-
дах злочинів „формального” типу. Отже, для складів „матеріального” типу 
обов’язковою також є ознака „причинний зв'язок між суспільно небезпечним 
діянням та суспільно небезпечними наслідками”, який завжди слід встанов-
лювати при кваліфікації злочинів за такими складами. 

Наступними введено графи „Місце злочину”, „Час злочину”, „Знаряддя 
(засоби) злочину”, „Спосіб вчинення злочину” та „Обставини вчинення зло-
чину”. В тих випадках коли ці ознаки є обов’язковими для складу злочину 
графи заповнюються відповідними відомостями, в іншому випадку вказуєть-
ся „факультативно”.

Продовжується таблиця графами присвяченими характеристиці суб’єкту 
злочину. По-перше, вказується його вид – „загальний” або „спеціальний”, 
потім йде графа „Вік суб’єкту” в якій вказується нижня межа віку кримі-
нальної відповідальності за відповідний злочин. Третьою йде графа „Зміст 
додаткової ознаки спеціального суб’єкту” яка заповнюється у тому випадку, 
якщо у графі „вид суб’єкту” присутня позначка – „спеціальний”.

Графа „Форма вини” може містити значення – „умисна” або „необережна”. 
Значення – „подвійна вина” бути не може. Таблицю завершують графи – „Мо-
тив злочину”, „Мета злочину”, якщо ці ознаки є обов’язковими для складу 
злочину графи заповнюються відповідними відомостями, в іншому випадку 
вказується „факультативно”.

Бажаємо успіху у використанні посібника. Для бажаючих ознайоми-
тись з усіма основними складами злочинів функціонує сайт за адресою 
www.scladi-zlochiniv.kharkov.ua.



�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 255 КК №1

№ статті 255 Назва 
статті Створення злочинної організації

Частина 1

Текст диспо-
зиції статті

Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особли-
во тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь 
у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також 
організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників 
злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів 
і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення зло-
чинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій 
або організованих груп

Назва складу злочинів Створення злочинної організації*
Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека);

порядок об’єднання 
громадян (адміністративна 
право-суб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки 
«діяння»

1) створення злочинної організації; 
2) керівництво злочинною організацією; 
3) участь в такій організації або у злочинах, вчинюваних нею.

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік 
суб’єкту Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

Ступінь тяжкості особливої тяжкості 
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Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 255 КК №2

№ статті 255 Назва статті Створення злочинної організаціїЧастина 1

Текст диспози-
ції статті

Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особ-
ливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або 
участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, 
а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) пред-
ставників злочинних організацій або організованих груп для розроб-
лення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального 
забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань зло-
чинних організацій або організованих груп

Назва складу злочинів Організація сходки*

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність невизначе-
ної кількості осіб (громадська безпека);

порядок об’єднання 
громадян (адміністративна 
правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки 
«діяння»

організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) 
представників злочинних організацій або організованих груп;

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік суб’єкту Форма вини
Мотив 
злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпе-
чення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій 
або організованих груп;

Ступінь тяжкості особливої тяжкості



�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 256 КК

№ статті 256 Назва 
статті

Сприяння учасникам злочинних організацій та 
укриття їх злочинної діяльностіЧастина 1

Текст 
диспозиції 
статті

Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укрит-
тя їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспор-
тних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних 
паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню 
умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -

Назва складу злочинів Сприяння організованій злочинності

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: безпосередній 
додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека);

порядок об’єднання громадян  
(адміністративна 
правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки «наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки «діяння» 1) надання засобів злочину; 
2) інші дії;

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) злочинів

факультативно факультативно
приміщення, сховища, трансп. засоби, 
інформація, документи, тех. пристрої, 
гроші, цінні папери;

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно заздалегідь не обіцяне;

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності;

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 257 КК

№ статті 257 Назва статті Бандитизм
Частина 1

Текст диспозиції 
статті

Організація озброєної банди з метою нападу на під-
приємства, установи, організації чи на окремих осіб, 
а також участь у такій банді або у вчинюваному нею 
нападі -

Назва складу злочинів Бандитизм
Об’єкт злочинів: 
безпосередній основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека);

порядок об’єднання 
громадян (адміністративна 
правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки «діяння»
1) організація озброєної банди; 2) участь 
у такій банді; 3) участь у вчинюваному 
бандою нападі;

Місце злочинів Час 
злочинів Знаряддя (засоби) злочинів

факультативно факультативно факультативно;

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно заздалегідь не обіцяне;

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 14 умисна факультативно

Мета злочинів

напад на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб;

Ступінь тяжкості особливої тяжкості



�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258 КК №1

№ статті 258 Назва 
статті Терористичний акт

Частина 1

Текст дис-
позиції 
статті

Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або за-
подіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо 
такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування 
населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або 
з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій ор-
ганами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службо-
вими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, 
або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених 
дій з тією самою метою -

Назва складу злочинів Терористичний акт

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній 
додатковий 

Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека);

влада; факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

матеріальний

1) застосування зброї;
2) вчинення вибуху;
3) вчинення підпалу; 
4) вчинення інших дій;

1) небезпека для життя чи 
здоров’я; 
2) значна майнова шкода;
3) інші тяжкі наслідки;

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) злочинів

факультативно факультативно факультативно;

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно;
Вид суб’єкту
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 14 умисна факультативно
Мета злочинів
1) порушення громадської безпеки; 2) залякування населення; 3) провокація воєнного кон-
флікту, міжнар.ускладнення; 4) вплив на приняття рішення 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);
Ступінь тяжкості тяжкий



10 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258 КК №2

№ статті 258 Назва 
статті Терористичний акт

Частина 1

Текст 
диспози-
ції статті

Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи ін-
ших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіян-
ня значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії 
були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, 
провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впли-
ву на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної 
влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих ор-
ганів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги 
громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 
(терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою -

Назва складу злочинів Погроза вчинення терористичного акту
Об’єкт злочинів: без-
посередній основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий Предмет злочинів

громадський спокій влада факультативно

Тип побудови
Зміст 

ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки «наслідки» Місце 
злочинів

формальний погроза факультативно факультативно

Зміст погрози

1) застосування зброї; 2) вчинення вибуху; 3) вчинення підпалу; 4) вчинення ін-
ших дій здатних заподіяти небезпеку для життя чи здоров'я людини або значної 
майнової шкоди чи інших тяжких наслідків;

Спосіб злочинів Обставини злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік 
суб’єкту 
злочинів

Форма вини Мотив злочинів

загальний 14 умисна факультативно
Мета злочинів

1) порушення громадської безпеки; 2) залякування населення; 3) провокація воєнного кон-
флікту, міжнар. ускладнення; 4) вплив на приняття рішення чи вчинення або невчинення ускладнення; 4) вплив на приняття рішення чи вчинення або невчиненняускладнення; 4) вплив на приняття рішення чи вчинення або невчинення 
дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими осо-
бами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами; 5) привернення уваги 
громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста);

Ступінь тяжкості тяжкий



11Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-1 КК №1

№ статті 258-1 Назва 
статті

Втягнення у вчинення терористичного 
актуЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Втягнення особи у вчинення терористичного акту або 
примушування до вчинення терористичного акту з вико-
ристанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або 
із застосуванням чи погрозою застосування насильства -

Назва складу злочинів Втягнення у вчинення терористичного 
акту протиправним способом

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет 
злочинів

право на безпечну життєдіяльність невизначеної кіль-
кості осіб (громадська безпека); факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний
1) втягнення; 
2) примушування до вчинення 
терористичного акту;

факультативно

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно;

Спосіб злочинів Обставини 
злочинів

1) обман; 2) шантаж; 3) використання уразливого  
стану особи; 4) насильство; 5) погроза застосування 
насильства;

факультативно;

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



12 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-2 КК №1

№ статті 258-2 Назва 
статті

Публічні заклики до вчинення 
терористичного актуЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Публічні заклики до вчинення терористичного 
акту, а також розповсюдження, виготовлення чи 
зберігання з метою розповсюдження матеріалів 
з такими закликами –

Назва складу злочинів Публічні заклики до вчинення 
терористичного акту*

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність невизна-
ченої кількості осіб (громадська безпека); факультативно

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки 
«наслідки»

Місце 
злочинів

формальний заклики факультативно факультативно

Зміст закликів

вчинення терористичного акту

Спосіб злочинів Обставини з
лочинів Час злочинів

факультативно публічно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



13Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-2 КК №2

№ статті 258-2
Назва статті Публічні заклики до вчинення теро-

ристичного актуЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Публічні заклики до вчинення терористичного 
акту, а також розповсюдження, виготовлення чи 
зберігання з метою розповсюдження матеріалів з 
такими закликами –

Назва складу 
злочинів

Розповсюдження, виготовлення, зберігання матеріалів 
із закликами до вчинення терористичного акту*

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет 
злочинів

право на безпечну життєдіяльність невизначеної 
кількості осіб (громадська безпека); факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний 1) розповсюдження; 
2) виготовлення; 3) зберігання; факультативно

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно
матеріали із закликами 
до вчинення 
терористичного акту

Спосіб злочинів Обставини 
злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік суб’єкту 
злочинів

Форма 
вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

розповсюдження (для зберігання);

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-3 КК 

№ статті 258-3
Назва статті Створення терористичної групи чи 

терористичної організаціїЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Створення терористичної групи чи терористичної ор-
ганізації, керівництво такою групою чи організацією 
або участь у ній, а так само організаційне чи інше спри-
яння створенню або діяльності терористичної групи чи 
терористичної організації -

Назва складу злочинів Створення та участь у терористичній групі 
чи організації

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека);

порядок об’єднання 
громадян (адміністративна 
правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки 
«діяння»

1) створення терористичної групи (організації); 
2) керівництво терористичною групою (організацією); 
3) участь у ній; 
4) організаційне, інше сприяння створенню або 
діяльності терористичної групи (організації);

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік суб’єкту Форма вини Мотив 
злочинів

загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно

Ступінь тяжкості особливої тяжкості



1�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-4 КК 

№ статті 258-4 Назва статті Сприяння вчиненню терористичного 
актуЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчи-
нення терористичного акту, а так само використання 
особи з цією метою -

Назва складу злочинів Сприяння вчиненню терористичного акту

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: безпосередній 
додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека);

порядок об’єднання 
громадян (адміністративна 
правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки «діяння» сприяння вчиненню терористичного акту 
іншою особою

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини 
злочинів

1) вербування; 2) озброєння; 3) навчання; 
4) використання особи; факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік 
суб’єкту Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

вчинення терористичного акту іншою особою;

Ступінь тяжкості тяжкий



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 258-4 КК 

№ статті 258-5 Назва 
статті Фінансування тероризмуЧастина 1

Текст 
диспози-
ції статті

Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового 
або матеріального забезпечення окремого терориста чи терорис-
тичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення 
терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, 
публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння 
вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи 
(організації), -

Назва складу злочинів Фінансування тероризму

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

порядок об’єднання громадян  
(адміністративна 
право-суб’єктність)

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки «діяння» дії

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини 
злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік 
суб’єкту Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
фінансове чи матеріальне забезпечення терористичних злочинів
Ступінь тяжкості тяжкий



1�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

 Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 259 КК 

№ статті 259
Назва 
статті

Завідомо неправдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, знищення чи 
пошкодження об'єктів власностіЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку 
вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують за-
гибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, -

Назва складу 
злочинів

Завідомо неправдиве повідомлення про загро-
зу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 
об'єктів власності

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет злочинів

громадський спокій факультативно

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки 
«наслідки»

Місце 
злочинів

формальний повідомлення факультативно факультативно

Зміст повідомлення

неправдиві відомості про про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, 
які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками

Спосіб злочинів Обставини
 злочинів Час злочинів

факультативно завідомо факультативно

Вид суб’єкту зло-
чинів

Вік суб’єкту 
злочинів

Форма 
вини

Мотив 
злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 260 КК 

№ статті 260 Назва 
статті

Створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формуваньЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Створення не передбачених законами України воєні-
зованих формувань або участь у їх діяльності -

Назва складу 
злочинів

Створення не передбачених законом воєнізованих 
формувань чи участь в їх діяльності

Об’єкт злочинів: 
безпосередній основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека);

порядок об’єднання громадян  
(адміністративна правосуб’єктність);

Предмет злочинів Тип побудови Зміст ознаки 
«наслідки»

факультативно формальний факультативно;

Зміст ознаки 
«діяння»

1) створення не передбачених законами України воєнізо-
ваних формувань; 2) участь у діяльності не передбачених 
законами України воєнізованих формувань;

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік 
суб’єкту Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



1�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 261 КК 

№ статті 261 Назва 
статті

Напад на об'єкти, на яких є предмети, що ста-
новлять підвищену небезпеку для оточенняЧастина 1

Текст диспози-
ції статті

Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберіга-
ються, використовуються або якими транспортуються 
радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні 
матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, 
пошкодження або знищення цих об'єктів -

Назва складу 
злочинів

Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека);

громадський спокій

Предмет злочинів
об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або 
якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухоне-
безпечні матеріали, речовини, предмети

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний напад факультативно

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) злочинів

факультативно факультативно факультативно

Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно

Вид суб’єкту злочинів Вік суб’єкту Форма вини Мотив 
злочинів

загальний 16 умисна факультативно
Мета злочинів
захоплення, пошкодження або знищення обєктів;
Ступінь тяжкості особливої тяжкості 



20 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 262 КК 

№ статті 262
Назва 
статті

Викрадення, привласнення, вимагання вогне-
пальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заво-
лодіння ними шляхом шахрайства або зловжи-
ванням службовим становищем

Частина 1

Текст диспозиції 
статті

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї 
(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, ви-
бухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних 
матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства -

Назва складу 
злочинів

Протиправне заволодіння вогнепальною зброєю, бойови-
ми припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними  
матеріалами

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність невизна-
ченої кількості осіб (громадська безпека) власність

Предмет злочинів

1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 2) бойові припаси; 
3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої; 5) радіоактивні матеріали;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний заволодіння факультативно

Місце злочинів Час злочинів Знаряддя (засоби) 
злочинів

факультативно факультативно факультативно
Спосіб злочинів Обставини злочинів

1) викрадення; 2) привласнення; 3) вимагання;
4) заволодіння ними шляхом шахрайства; факультативно

Вид 
суб’єкту злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини
Мотив 

злочинів

загальний 14 умисна факультативно
Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості тяжкий 



21Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 263 КК 

№ статті 263 Назва 
статті

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинамиЧастина 1

Текст диспози-
ції статті

Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, 
передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкост-
вольної мисливської), бойових припасів, вибухових 
речовин або вибухових пристроїв без передбаченого 
законом дозволу-

Назва складу 
злочинів

Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойо-
вими припасами або вибуховими речовинами

Об’єкт злочинів: безпосередній основний

право на безпечну життєдіяльність невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

Предмет злочинів

1) вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської); 2) бойові 
припаси; 3) вибухові речовини; 4) вибухові пристрої;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний 1) носіння; 2) зберігання; 3) придбання; 4) виготовлення; 
5) ремонт; 6) передача; 7) збут;

Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно
Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно без передбаченого 
законом дозволу

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини
Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



22 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 2 ст. 263 КК 

№ статті 263 Назва 
статті

Незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинамиЧастина 2

Текст диспозиції статті

Носіння, виготовлення, ремонт або збут 
кинджалів, фінських ножів, кастетів чи ін-
шої холодної зброї без передбаченого зако-
ном дозволу -

Назва складу 
злочинів

Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, 
фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без пе-
редбаченого законом дозволу

Об’єкт злочинів: безпосередній основний
право на безпечну життєдіяльність невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

Предмет злочинів

1) кинджали; 2) фінські ножі; 3) кастети; 4) інша холодна зброя;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний 1) носіння; 2) виготовлення; 3) ремонт; 4) збут;

Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно без передбаченого 
законом дозволу

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини
Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



23Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 264 КК 

№ статті 264 Назва 
статті

Незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинамиЧастина 1

Текст диспозиції статті Недбале зберігання вогнепальної зброї або 
бойових припасів, –

Назва складу 
злочинів

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових 
припасів

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий 

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

належне виконання 
службових чи професійних 
обов’язків

Зміст ознаки «діяння» Тип побудови Предмет злочинів

недбале зберігання матеріальний 1) вогнепальна зброя; 
2) бойові припаси;

Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів Час злочинів

1) загибель людей; 
2) інші тяжкі наслідки; факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини 

злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вік суб’єкту Вид суб’єкту 
злочинів

Зміст додаткової ознаки 
суб’єкту

16 спеціальний особа відповідальна 
за зберігання

Форма вини Мотив злочинів Мета злочину

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості 



2� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 265 КК 

№ статті 265 Назва 
статті

Незаконне поводження з радіоактивними ма-
теріаламиЧастина 1

Текст 
диспозиції 
статті

Придбання, носіння, зберігання, використання, переда-
ча, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування 
радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромі-
нювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, 
що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці 
або виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого зако-
ном дозволу -

Назва складу 
злочинів

Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріалами

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність невизначе-
ної кількості осіб (громадська безпека) радіоактивні матеріали

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний
1) придбання; 2) носіння; 3) зберігання; 
4) використання; 5) передача; 6) видозмінення; 
7) знищення; 8) розпилення; 9) руйнування;

Зміст ознаки 
«наслідки» Місце злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно без передбаченого 
законом дозволу

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



2�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 2 ст. 265 КК 

№ статті 265 Назва 
статті

Незаконне поводження з радіоактивними 
матеріаламиЧастина 2

Текст диспозиції 
статті

Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі 
людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у ве-
ликому розмірі або значного забруднення довкілля, -

Назва складу 
злочинів

Незаконне поводження з радіоактивними матеріала-
ми з метою спричинення тяжких наслідків

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

радіоактивні матеріали

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний
1) придбання; 2) носіння; 3) зберігання; 
4) використання; 5) передача; 6) видозмінення; 
7) знищення; 8) розпилення; 9) руйнування;

Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно без передбаченого 
законом дозволу

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

спричинення загибелі людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у 
великому розмірі (300) або значного забруднення довкілля;

Ступінь тяжкості тяжкий



2� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 265-1 КК 

№ статті 265-1
Назва 
статті

Незаконне виготовлення ядерного вибухо-
вого пристрою чи пристрою, що розсіює 
радіоактивний матеріал або випромінює 
радіацію

Частина 1

Текст 
диспозиції 
статті

Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового 
пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний ма-
теріал або випромінює радіацію і може через свої влас-
тивості спричинити загибель людей, шкоду здоров'ю 
людей, майнову шкоду у великому розмірі або значне 
забруднення довкілля, -

Назва складу злочинів
Незаконне виготовлення ядерного вибухового 
пристрою чи пристрою, що розсіює радіоак-
тивний матеріал або випромінює радіацію

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяль-
ність невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

1) ядерний вибуховий пристрій; 
2) пристрій, що розсіює 
радіоактивний матеріал 
або випромінює радіацію;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний виготовлення

Зміст ознаки «наслідки» Місце злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно
Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини 

злочинів
факультативно факультативно незаконно
Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма 

вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



2�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 266 КК 

№ статті 266 Назва 
статті

Погроза вчинити викрадання або вико-
ристати радіоактивні матеріалиЧастина 1

Текст 
диспозиції 
статті

Погроза вчинити викрадання радіоактивних ма-
теріалів з метою примусити фізичну або юридичну 
особу, міжнародну організацію або державу вчинити 
будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були під-
стави побоюватися здійснення цієї погрози, –

Назва складу злочинів Погроза використати радіоактивні матеріали

Об’єкт злочинів: 
безпосередній основний

Об’єкт злочинів: безпосередній 
додатковий 

громадський спокій влада

Тип побудови
Зміст 

ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки 
«наслідки» Місце злочинів

формальний погроза факультативно факультативно

Зміст погрози Спосіб злочинів

вчинити викрадання радіоактивних матеріалів факультативно

Обставини злочинів Час злочинів

наявність реальних підстав побоюватися здійснення 
цієї погрози факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 14 умисна факультативно

Мета злочинів

примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або 
державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї;

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



2� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ст. 267 КК 

№ статті 264 Назва 
статті

Порушення правил поводження з вибуховими, 
легкозаймистими та їдкими речовинами або 
радіоактивними матеріаламиЧастина 1

Текст дис-
позиції 
статті

Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил 
поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи 
матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило не-
безпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків, -

Назва 
складу 
злочинів

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймисти-
ми та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами

Об’єкт злочинів: 
безпосередній основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній 

додатковий 

Предмет 
злочинів

право на безпечну 
життєдіяльність 
невизначеної кількості 
осіб (громадська безпека)

належне виконання 
службових чи професій-
них обов’язків

1) вибухові 
речовини;
2) радіоактивні 
матеріали;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння»

матеріальний 1) зберігання; 2) використання; 3) облік, 4) перевезення; 
5) пересилання поштою або вантажем; 6) інше діяння;

Зміст ознаки «наслідки» Місце 
злочинів Час злочинів

1) небезпека загибелі людей; 
2) небезпека настання інших тяжких 
наслідків;

факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Обставини злочинів

факультативно факультативно порушення правил 
поводження

Вік суб’єкту 
злочинів

Вид суб’єкту 
злочинів Зміст додаткової ознаки суб’єкту

16 спеціальний особа зобов’язана додержувати 
спеціальні правила

Форма вини Мотив злочинів Мета злочину
умисна факультативно факультативно
Ступінь тяжкості середньої тяжкості



2�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 267-1 КК 

№ статті 267-1 Назва 
статті

Порушення вимог режиму радіаційної 
безпекиЧастина 1

Текст 
диспозиції 
статті

Переміщення будь-яким способом за межі зони відчужен-
ня чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без на-
дання передбаченого законом дозволу або проведення до-
зиметричного контролю продуктів харчування рослинного 
і тваринного походження, промислової або іншої продук-
ції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів -

Назва складу 
злочинів

Переміщення предметів з порушенням вимог ре-
жиму радіаційної безпеки без мети збуту

Об’єкт злочинів:
безпосередній основний Предмет злочинів

право на безпечну 
життєдіяльність невиз-
наченої кількості осіб 

продукти харчування рослинного і тваринно-
го походження, промислова або інша продук-
ція, тварини, риби, рослини, інші об'єкти;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний переміщення факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

за межі зони відчуження чи зони безу-
мовного (обов'язкового) відселення;

1) без передбаченого законом 
дозволу; 2) без проведення 
дозиметричного контролю;

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
без мети збуту
Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



30 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 2 ст. 267-1 КК 

№ статті 267-1 Назва 
статті

Порушення вимог режиму радіаційної 
безпекиЧастина 2

Текст диспозиції 
статті

Придбання з метою використання або збуту 
об'єктів, визначених у частині першій цієї стат-
ті, якщо факт їх походження із зони відчуження 
чи зони безумовного (обов'язкового) відселення 
заздалегідь відомий винній особі, -

Назва складу 
злочинів

Придбання предметів з порушенням вимог режиму 
радіаційної безпеки

Об’єкт злочинів: безпо-
середній основний Предмет злочинів

право на безпечну жит-
тєдіяльність невизначе-
ної кількості осіб 

продукти харчування рослинного і тваринного 
походження, промислова або інша продукція, 
тварини, риби, рослини, інші об'єкти;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний придбання факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

факультативно завідомо

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма вини Мотив 

злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



31Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 3 ст. 267-1 КК 

№ статті 267-3 Назва 
статті

Порушення вимог режиму радіаційної  
безпекиЧастина 1

Текст диспозиції статті
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, 
вчинені з метою збуту, або збут об'єктів, визна-
чених у частині першій цієї статті, –

Назва складу злочинів Переміщення предметів з порушенням вимог 
режиму радіаційної безпеки без мети збуту

Об’єкт злочинів: безпо-
середній основний Предмет злочинів

право на безпечну 
життєдіяльність 
невизначеної кількості 
осіб 

продукти харчування рослинного і тваринного 
походження, промислова або інша продукція, 
тварини, риби, рослини, інші об'єкти;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний 1) переміщення; 
2) збут; факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

за межі зони відчуження чи зони 
безумовного (обов'язкового) 
від-селення;

1) без передбаченого законом 
дозволу; 2) без проведення 
дозиметричного контролю;

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів Вік суб’єкту Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

збут

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



32 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч.1 ст. 268 КК 

№ статті 268 Назва 
статті

Незаконне ввезення на територію України 
відходів і вторинної сировиниЧастина 1

Текст диспози-
ції статті

Ввезення на територію України чи транзит через 
її територію відходів або вторинної сировини без  
належного дозволу -

Назва складу 
злочинів

Незаконне ввезення на територію України відходів і 
вторинної сировини

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 

1) відходи; 
2) вторинна сировина;

Тип побудови Зміст ознаки 
«діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний 1) ввезення; 
2) транзит; факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

територія України без належного дозволу

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості 



33Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч.2 ст. 268 КК 

№ статті 268 Назва 
статті

Незаконне ввезення на територію України 
відходів і вторинної сировиниЧастина 2

Текст диспозиції 
статті

Ввезення на територію України чи транзит через її 
територію речовин або матеріалів, що належать до 
категорії небезпечних відходів, які забороняються до 
ввезення, -

Назва складу 
злочинів

Незаконне ввезення на територію України відходів і 
вторинної сировини щодо яких є заборона

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 

небезпечні, заборонені до ввозу:  
1) відходи; 2) вторинна сировина;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний 1) ввезення; 2) транзит; факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

територія України без належного дозволу

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 



3� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч .1 ст. 269 КК 

№ статті 268 Назва 
статті

Незаконне перевезення на повітряному 
судні вибухових або легкозаймистих  
речовинЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових 
або легкозаймистих речовин -

Назва складу 
злочинів

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових 
або легкозаймистих речовин

Об’єкт злочинів: безпосередній 
основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб 
(громадська безпека)

1) вибухові речовини; 
2) легкозаймисті речовини;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний перевезення факультативно

Місце злочинів Обставини злочинів

на повітряному судні незаконно

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Форма вини Мотив злочинів

загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів

факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості 



3�Розділ ІХ. Злочини проти громадської безпеки 

Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 270 КК 

№ статті 268 Назва 
статті

Порушення встановлених законодавством 
вимог пожежної безпекиЧастина 1

Текст диспозиції 
статті

Порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки, якщо воно спричинило виник-
нення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю лю-
дей або майнову шкоду у великому розмірі, -

Назва складу 
злочинів

Порушення встановлених законодавством вимог  
пожежної безпеки

Об’єкт злочинів: безпосередній основний Предмет злочинів

право на безпечну життєдіяльність 
невизначеної кількості осіб (громадська 
безпека)

1) вибухові речовини; 
2) легкозаймисті речовини;

Тип 
побудови

Зміст ознаки 
«діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний
діяння, що здатне 

викликати 
пожежу

виникнення пожежі*, якою заподіяно 
шкоду здоров'ю людей або майнову 
шкоду у великому розмірі (300 НМДГ);

Місце злочинів Обставини злочинів

факультативно порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки

Знаряддя (засоби) 
злочинів Спосіб злочинів Час злочинів

факультативно факультативно факультативно

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік суб’єкту 
злочинів Зміст додаткової ознаки суб’єкту

спеціальний 16 особа зобов’язана додержувати 
спеціальні правила

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

необережна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості невеликої тяжкості 
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Основний склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 270-1 КК 

№ статті 270-1 Назва 
статті

Умисне знищення або пошкодження 
об'єктів житлово-комунального 
господарстваЧастина 1

Текст 
диспози-
ції статті

Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-кому-
нального господарства, якщо це призвело або могло призвести 
до неможливості експлуатації, порушення нормального функ-
ціонування таких об'єктів, що спричинило небезпеку для життя 
чи здоров'я людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

Назва складу 
злочинів

Умисне знищення або пошкодження об'єктів 
житлово-комунального господарства

Об’єкт злочинів: 
безпосередній основний

Об’єкт злочинів: 
безпосередній додатковий

належне функціонування інфраструктури власність

Предмет злочинів Тип 
побудови Зміст ознаки «діяння»

об'єкти житлово-
комунального господарства матеріальний 1) знищення;

2) пошкодження;
Зміст ознаки «наслідки»

призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушен-
ня нормального функціонування об'єктів, що спричинило небезпеку для 
життя чи здоров'я людей або майнову шкоду у великому розмірі (300 
НМДГ);

Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів

факультативно факультативно факультативно

Знаряддя (засоби) 
злочинів

Обставини 
злочинів

Вид суб’єкту 
злочинів

Вік 
суб’єкту 
злочинів

факультативно факультативно загальний 16

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості 
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ТлУмачення 
окремих термінів, які використовуються 

при характеристиці змісту складів злочинів передбачених 
за допомогою статей Розділу ІХ Особливої частини КК 

«Злочини проти громадської безпеки»

№ Категорія Визначення Джерело

1. громадська 
безпека

стан захищеності життєво важ-
ливих інтересів суспільства, 
сконцентрованих у його ма-
теріальних і духовних цінностях, 
від джерел небезпеки природно-
го або штучного характеру

Про особливості забезпе-
чення громадського поряд-
ку та громадської безпеки 
у зв'язку з підготовкою та 
проведенням футбольних 
матчів : Закон України // 
Відомості Верховної Ради 
України. – 2012. – N 9. –  
ст. 64.

2. злочинна 
організація

стійке ієрархічне об'єднання 
декількох осіб (п'ять і більше), 
члени якого або структурні 
частини якого за попередньою 
змовою зорганізувалися для 
спільної діяльності з метою без-
посереднього вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів 
учасниками цієї організації, або 
керівництва чи координації зло-
чинної діяльності інших осіб, 
або забезпечення функціонуван-
ня як самої злочинної організа-
ції, так і інших злочинних груп.

ч. 4 ст. 28 КК

3. банда

озброєна організована група 
або злочинна організація, яка 
попередньо створена з метою 
вчинення кількох нападів на під-
приємства, установи, організації 
чи на окремих осіб або одного 
такого нападу, який потребує 
ретельної довготривалої підго-
товки

Постанова Пленуму Вер-
ховного суду України від 
23 грудня 2005 р. № 13 
“Про практику розгля-
ду судами кримінальних 
справ про злочини, вчи-
нені стійкими злочинни-
ми об’єднаннями”
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4.
воєнізоване 
формуван-
ня

формування, які мають організа-
ційну структуру військового типу, 
а саме: єдиноначальність, підпо-
рядкованість та дисципліну, і в 
яких проводиться військова або 
стройова чи фізична підготовка.

примітка до ст. 260 КК

5.
збройне 
формуван-
ня

воєнізовані групи, які незаконно 
мають на озброєнні придатну 
для використання вогнепальну, 
вибухову чи іншу зброю

примітка до ст. 260 КК

6. зброя

пристрої призначені для завдан-
ня шкоди життю, здоров’ю жи-
вих істот, пошкодження споруд, 
майна.

7. вогнепаль-
на зброя 

пристрої в яких для проведення 
пострілу використовується сила 
тиску газів, що утворилися при 
згорянні вибухової речовини 
(пороху або іншої спеціальної 
горючої суміші).

Постанова Пленуму Вер-
ховного суду України від 
26 квітня 2002 р. № 3  
“Про судову практику в 
справах про викраден-
ня та інше незаконне 
поводження зі зброєю, 
бойовими припасами, 
вибуховими речовинами, 
вибуховими пристроями 
чи радіоактивними ма-
теріалами”

8.

гладко
ствольна 
мисливсь-
ка зброя

вогнепальна зброя в якій ствол 
не має нарізів з-за чого ефектив-
на відстань стрільби є відносно 
невеликою.

9. бойові 
припаси

патрони до нарізної вогнепаль-
ної зброї різних калібрів, арти-
лерійські снаряди, бомби, міни, 
гранати, бойові частини ракет і 
торпед та інші вироби в зібрано-
му вигляді, споряджені вибухо-
вою речовиною і призначені для 
стрільби з вогнепальної зброї чи 
для вчинення вибуху.

Постанова Пленуму Вер-
ховного суду України від 
26 квітня 2002 р. № 3 “Про 
судову практику в справах 
про викрадення та інше 
незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими при-
пасами, вибуховими ре-
човинами, вибуховими 
пристроями чи радіоак-
тивними матеріалами”
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10 вибухові 
речовини

рідкі або тверді речовини чи 
суміші речовин, які під впли-
вом зовнішніх факторів здатні 
швидко змінювати свій хімічний 
склад, а цей процес самороз-
повсюджуватися з виділенням 
великої кількості тепла і газопо-
дібних продуктів.

Про ідентифікацію та 
декларування безпеки 
об'єктів підвищеної небез-
пеки : Постанова КМУ від 
11 липня 2002 р. N 956

11 вибухові 
пристрої;

пристрої, споряджені вибухо-
вою речовиною і призначені для 
вчинення вибуху.

12
вибухо
небезпечні 
матеріали

матеріали, які внаслідок своїх 
фізико-хімічних властивостей 
здатні миттєво виділяти вели-
ку кількість кінетичної енергії, 
створювати високу температу-
ру, утворювати отруйні гази, 
викликати пожежі та руйнуван-
ня і цим становлять підвищену 
небезпеку для оточення.

13 холодна 
зброя

предмети, що відповідають 
стандартним зразкам або типам 
зброї, які історично склалися, 
або інші предмети, що мають 
колючий, ріжучий, колючо-рі-
жучий, рубаючий, роздроблюю-
чий або ударний ефект (багнет, 
стилет, ніж, кинджал, арбалет, 
нунчаку, кастет тощо), конс-
труктивно призначені для по-
разки живої цілі за допомогою 
мускульної сили людини або дії 
механічного пристрою.

Постанова Пленуму Вер-
ховного суду України від 
26 квітня 2002 р. № 3 “Про 
судову практику в справах 
про викрадення та інше 
незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими при-
пасами, вибуховими ре-
човинами, вибуховими 
пристроями чи радіоак-
тивними матеріалами”

14 кинджал

різновид мисливської холодної 
клинкової зброї, служить для 
ураження та добивання звіра, а 
також для захисту при його на-
паді повинні складатися з клинка 
та руків'я, мати утик- (обмежу-
вач) на руків'ї, який забезпечує 
міцне утримання ножа під час 
нанесення колючих ударів та 
безпечність застосування.

Методика криміналістич-
ного дослідження холод-
ної зброї та конструктивно 
схожих з нею виробів від 
15.01.1999 (Додаток № 2).
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15 фінський 
ніж

ніж господарсько-побутового 
призначення (пуукко). 

16 кастети
предмети з ударно-дробильною 
властивістю що надягаються на 
руку чи зажимаються у неї

17
інша 
холодна 
зброя

неклинкова (ударно-дробильна) 
холодна зброя та метальна зброя 
(з клинковим уражуючим еле-
ментом або елементами (типу 
ножа); з металевим уражуючим 
елементом або елементами; ме-
ханічна метальна зброя (в т. ч. 
луки та арбалети))

п. 3.3. та п.3.4. Методи-
ки криміналістичного 
дослідження холодної 
зброї та конструктивно 
схожих з нею виробів від 
15.01.1999

18
радіо-
активні 
матеріали

об'єкти та речовини, активність 
радіонуклідів яких перевищує 
межі, встановлені нормами і 
правилами з ядерної та радіа-
ційної безпеки

19 хімічні 
речовини

речовини, безпосередня або 
опосередкована дія яких може 
призвести до загибелі або от-
руєння людей і (або) заподіяти 
шкоду довкіллю та майну.

20
біологічні 
речовини, 
матеріали

речовини біологічного поход-
ження (біохімічні, біотехноло-
гічні препарати, патогенні для 
людей і тварин мікроорганізми 
тощо), які можуть призвести до 
загибелі людей або тілесних уш-
коджень і (або) заподіяти шкоду 
довкіллю та майну.

21 небезпечні 
відходи

відходи, фізичні, хімічні чи біо-
логічні характеристики яких 
створюють або можуть створити 
значну небезпеку для навколиш-
нього природного середовища і 
здоров'я людини, та які потребу-
ють спеціальних методів і спо-
собів поводження з ними

ст. 1 Закону України «Про 
відходи» від 5 березня 
1998 р. Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1998. 
– № 36-37. – Ст. 242.
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22 вторинна 
сировина

залишки сировини, матеріалів 
і напівфабрикатів, що утворю-
ються у процесі виробництва, 
або залишки предметів спожи-
вання та їх тари, придатні для 
подальшого використання.

ст. 1 Закону України «Про 
відходи» від 5 березня 
1998 р. Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1998. 
– № 36-37. – Ст. 242.

23

не можуть 
бути від-
несені до 
предмета 
злочинів, 
за ст. ст.
262, 263 
КК

пневматична зброя, сигнальні, 
стартові, будівельні, газові піс-
толети (револьвери), пристрої 
вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, спорядже-
них гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями ме-
тальними снарядами несмер-
тельної дії, ракетниці, а також 
вибухові пакети й інші імітацій-
но-піротехнічні та освітлюваль-
ні засоби, що не містять у собі 
вибухових речовин і сумішей 

Постанова Пленуму Вер-
ховного суду України від 
26 квітня 2002 р. № 3 “ 
Про судову практику в 
справах про викраден-
ня та інше незаконне 
поводження зі зброєю, 
бойовими припасами, 
вибуховими речовинами, 
вибуховими пристроями 
чи радіоактивними ма-
теріалами”

24 небезпечні 
відходи

відходи, фізичні, хімічні чи біо-
логічні характеристики яких 
створюють або можуть створити 
значну небезпеку для навколиш-
нього природного середовища і 
здоров'я людини, та які потребу-
ють спеціальних методів і спо-
собів поводження з ними

ст. 1 Закону України «Про 
відходи» від 5 березня 
1998 р. Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1998. 
– № 36-37. – Ст. 242.

25 вторинна 
сировина

залишки сировини, матеріалів 
і напівфабрикатів, що утворю-
ються у процесі виробництва, 
або залишки предметів спожи-
вання та їх тари, придатні для 
подальшого використання.

ст. 1 Закону України «Про 
відходи» від 5 березня 
1998 р. Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1998. 
– № 36-37. – Ст. 242.

26 повітряне 
судно

апарат, що підтримується в ат-
мосфері у результаті його взає-
модії з повітрям, відмінної від 
взаємодії з повітрям, відбитим 
від земної поверхні.

п. 78 ст. 1 Повітряного ко-
дексу України
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27 пожежа

неконтрольоване горіння пред-
метів поза спеціальним вогни-
щем, що створює безпосередню 
небезпеку для життя і здоров'я, 
майна і/або довкілля, нормаль-
ній діяльності підприємств, 
установ чи організацій або за-
подіює їм шкоду.

28
легко
займісті 
речовини

горючі речовини і матеріали, які 
здатні займатися від короткочас-
ного (до 30 с) впливу джерела 
запалювання з низькою енер-
гією (полум'я сірника, іскра, си-
гарета, що жевріє, і т. ін.).

"Про затвердження Правил 
безпеки та порядку лікві-
дації наслідків аварійних 
ситуацій з небезпечними 
вантажами при перевезен-
ні їх залізничним транс-
портом" : Наказ Мінтрансу 
від 16.10.2000 N 567
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