
Тема 2 
Одиничний злочин, як 

складовий елемент 
множинності злочинів. 

Ускладнений злочин



ПОНЯТТЯ ОДИНИЧНОГО ЗЛОЧИНУ

•ОДИНИЧНИЙ ЗЛОЧИН - суспільно-небезпечне,
винне діяння, яке вчинене суб'єктом злочину,
передбачене Особливою частиною Кримінального
кодексу України як окремий самостійний склад
злочину.

• Одиничні злочини поділяються на прості та
ускладнені.



Схема 1

Класифікація одиничних 
злочинів

ОДИНИЧНИЙ ЗЛОЧИН

ПРОСТИЙ УСКЛАДНЕНИЙ



ПОНЯТТЯ ОДИНИЧНОГО ПРОСТОГО 
ЗЛОЧИНУ

•ОДИНИЧНИЙ ПРОСТИЙ ЗЛОЧИН – злочин який
характеризується відносною нескладністю
законодавчого визначення його об'єктивних та
суб'єктивних елементів.



Схема 2
Класифікація одиничних 

простих злочинів за 
Ю.В. Бауліним

ОДИНИЧНИЙ ПРОСТИЙ 
ЗЛОЧИН

ЗЛОЧИНИ З ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ ЗЛОЧИНИ З МАТЕРІАЛЬНИМ 
СКЛАДОМ

Злочини з 
одним 
діянням

Злочини з двома 
діяннями, що 
передбачені законом 
як обов'язкові

Злочини з двома і 
більше діяннями, що 
передбачені в законі 
як альтернативні

Злочини з одним
діянням і одним 
наслідком

Злочини з одним діянням та 
декількома наслідками, 
передбаченими в законі, як 
альтернативні



ПРИКЛАДИ ПРОСТИХ ОДИНИЧНИХ 
ЗЛОЧИНІВ - СЛАЙД 1

ЗЛОЧИНИ З ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ

• Злочини з одним діянням: погроза вбивством (ст.129 КК), введення
в оману суду або іншого уповноваженого органу (ст.384 КК);

• Злочини з двома діяннями, що передбачені законом як обов'язкові:
зґвалтування, тобто статеві зносини (1) із застосуванням
фізичного насильства (2) … (ч.1 ст. 152 КК);

• Злочини з двома чи більше діяннями, що передбачені в законі як
альтернативні: державна зрада, тобто діяння умисно вчинене
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній
цілісності та недоторканості, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту (1), шпигунство (2), надання іноземній державі,
іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні
підривної діяльності проти України (3) (ч.1 ст. 111 КК).



ПРИКЛАДИ ПРОСТИХ ОДИНИЧНИХ 
ЗЛОЧИНІВ – СЛАЙД 2

ЗЛОЧИНИ З МАТЕРІАЛЬНИМ СКЛАДОМ

• Злочини з одним діянням і одним наслідком: ч.1 ст. 185 КК -
крадіжка - таємне викрадення чужого майна (діяння), завдання
майнової шкоди потерпілому (наслідок).

• Злочини з одним діянням та декількома наслідками, які
передбачені у законі, як альтернативні: ч.1 ст. 121 КК – умисне
тяжке тілесне ушкодження (діяння),

- наявність небезпеки для життя в момент заподіяння,

- втрата будь-якого органу або його функцій, наслідки

- психічна хвороба, …….



ПОНЯТТЯ ОДИНИЧНОГО 
УСКЛАДНЕНОГО ЗЛОЧИНУ

• ОДИНИЧНИЙ УСКЛАДНЕНИЙ ЗЛОЧИН – злочин, який
характеризується більш складною структурою складу, має більш
складні об'єктивні та суб'єктивні сторони вчиненого.



Схема 3
Класифікація одиничних ускладнених 

злочинів

ОДИНИЧНИЙ
УСКЛАДНЕНИЙ ЗЛОЧИН

ТРИВАЮЧИЙ ЗЛОЧИН СКЛАДЕНИЙ ЗЛОЧИН 
(СКЛАДНИЙ)

ПРОДОВЖУВАНИЙ
ЗЛОЧИН



ПОНЯТТЯ ТРИВАЮЧОГО ЗЛОЧИНУ

• ТРИВАЮЧИЙ ЗЛОЧИН – одиничний злочин, який
розпочавшись дією чи бездіяльністю особи,
вчиняється далі безперервно протягом певного
періоду часу, тобто об'єктивна сторона цього
злочину безперервно триває.



ПРОДОВЖУВАНИЙ ЗЛОЧИН

•ПРОДОВЖУВАНИЙ ЗЛОЧИН – злочин, який
складається з декількох тотожних злочинних
діянь, які спрямовані на єдину мету, що
складають єдиний злочин.

•«Повторність ….. відсутня, при вчиненні
продовжуваного злочину, який складається з двох
або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним
злочинним наміром» (частина 2 ст.32 КК України)



Схема 4
ОЗНАКИ ПРОДОВЖУВАНОГО ЗЛОЧИНУ

ПРОДОВЖУВАНИЙ ЗЛОЧИН

Складається із двох чи
більше самостійних
тотожних діянь, які
віддалені один від
одного у часі

Кваліфікуються за
однією окремою
статтею (частиною
статті) КК України.

Усі діяння об'єднані єдиним
наміром і прагненням
досягти спільної кінцевої
мети



ПОНЯТТЯ СКЛАДЕНОГО ЗЛОЧИНУ

•СКЛАДЕНИЙ ЗЛОЧИН – злочин, який складається з
двох або більшої кількості злочинних діянь, кожне
з яких є єдиним самостійним злочином, але
внаслідок їх органічної єдності утворюють один
одиничний злочин, який охоплюється ознаками
однієї статті ( частини статті) КК України



Схема 5
Ознаки складеного злочину

СКЛАДЕНИЙ ЗЛОЧИН

Складається з
двох або більшої
кількості
злочинних діянь

Кожне із цих діянь
утворює окремий
злочин - містить
ознаки
самостійного
складу злочину

Окремі злочини
внаслідок органічної
єдності їх структури
утворюють єдиний
одиничний злочин

Охоплюються
ознаками однієї
статті (частини
статті) КК, тобто
передбачені у
диспозиції закону як
єдиний складений
злочин


