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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Біленька В. О. Поняття «істотна шкода» в кримінальному праві
України. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Випускна робота магістра є комплексною науковою працею, в якій
досліджується поняття істотної шкоди за кримінальним правом України. 
Вивчено історичний та зарубіжний досвід регуляції покарання за кримінально 
протиправні діяння, ознакою складів яких є істотна шкода. Праналізована 
істотна шкода як наскрізна ознака, передбачена Кримінальним кодексом 
України, розглянуто її зміст і обсяг, і вивчено співвідношення поняття «істотна 
шкода» із суміжними кримінально-правовими дефініціями. Обґрунтовано 
недоцільність застосування в КК України словосполучень «майнова шкода в 
особливо великих розмірах», «майнова шкода у великих розмірах», «значна 
майнова шкода» тому, що вказані поняття збігаються за змістовним 
навантаженням зі спорідненими дефініціями, що не мають самостійного змісту: 
«матеріальна шкода в особливо великому розмірі», «велика матеріальна шкода», 
«значна матеріальна шкода». Визначено помилки, яких припускаються суди при 
кримінально-правовій кваліфікації кримінальнокараних деліктів, ознакою 
складів яких є істотна шкода, та обрисовано недоліки кола покарань за 
розглядувані посягання посягання.

Ключові слова: наслідки вчинення кримінального правопорушення, 
істотна шкода, майнова шкода, немайнова шкода, втрачена вигода, покарання за
кримінальні правопорушення.



Bilenkа VO The notion of «significant harm» in the criminal law of Ukraine. –
A Qualifying Scientific Work as a Manuscript.

Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk 
Mykhailo Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social 
sciences. Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

Master’s thesis is a complex scientific work in which the concept of substantial
damage under the criminal law of Ukraine is being investigated. The historical and
foreign experience of the regulation of punishment for a criminal offense, the sign of
whose composition is a significant harm, is studied. Originalized significant damage 
as a cross-cutting feature provided by the Criminal Code of Ukraine, its content and 
scope are considered, and the relation between the concept of «substantial harm» and 
related criminal-legal definitions is studied. Шt is substantiated the inexpediency of 
the use in the Criminal Code of Ukraine of the phrases «property damage in 
especially large sizes», «property damage in large amounts», «significant material 
damage» because the above concepts coincide with the content load with related 
definitions that do not have an independent content: «material sorry for a particularly 
large scale», «great material damage», «significant material damage». The errors, 
which are assumed by the courts in the criminal-legal qualification of criminal 
delinquencies, which is a sign of the syllables of which is a significant harm, are 
outlined, and the defects of the punishment range for the encroachment infringements 
under consideration are outlined.

Key words: consequences of a criminal offense, substantial damage, property
damage, non-pecuniary damage, loss of profit, punishment for criminal offenses.


