
   КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
КАФЕДРА ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської випускної роботи 

на тему: « Кримінальне правопорушення : злочин та 
кримінальний проступок» 

Виконав: студент 6-го курсу, групи ПЗ-18-1м  
                                               Ступінь вищої освіти : магістр                   

 
                             освітня програма Право                   

                                      спеціальності 081 – «Право»              
                                                                    

                                           Сенчук Владислав Олександрович        
                           

                                        Керівник: кандидат юридичних наук,
         Доцент Сирота Д. І.

                           Рецензент:    Шаповал Н. В.    

Кременчук – 2019 



ЗМІСТ 

АНОТАЦІЇ...................................................................................................................3
ВСТУП........................................................................................................................ 5 
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
ЗЛОЧИНУ ЯК ВИДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ................... 10
         1.1. Сутність поняття злочин..........................................................................10 

1.2. Законодавча регламентація класифікації злочинів.............................. 16 
1.3. Проблеми співвідношення злочину та кримінального проступку............... 23 
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК НОВИЙ ВИД 
ПРАВОПОРУШЕНЬ.................................................................................................36
2.1. Історичні передумови впровадження кримінального проступку................. 36
2.2. Ідеологічні основи впровадження інституту проступків у
кримінальне право України......................................................................................44
2.3. Зарубіжний досвід у питанні критеріїв поділу кримінальних діянь
на злочини та проступки..........................................................................................50
РОЗДІЛ 3. ОЗНАКИ ТА ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ
ПРОСТУПКУ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ................................61
3.1. Категорія кримінального проступку у правовій доктрині.............................61
3.2. Ознаки кримінального проступку................................................................... 70
3.3. Передумови впровадження та правові наслідки кримінального
проступку...................................................................................................................81
ВИСНОВКИ.............................................................................................................94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................99



АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Сенчук В. Кримінальне правопорушення: злочин та кримінальний
проступок. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Магістерська робота зі спеціальності 081 – «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
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Магістерську роботу присвячено комплексному дослідженню 
кримінального правопорушення: злочину та кримінального проступку. У роботі 
з ясовано сутність поняття злочин; наведено законодавчу регламентацію՚  
класифікації злочинів; обгрунтовано проблеми співвідношення злочину та 
кримінального проступку; проаналізовано історичні передумови впровадження 
кримінального проступку; досліджено ідеологічні основи впровадження 
інституту проступків у кримінальне право України; досліджено зарубіжний 
досвід у питанні критеріїв поділу кримінальних діянь на злочини та проступки; 
розглянуто категорію кримінального проступку у правовій доктрині; наведено 
ознаки кримінального проступку; визначено передумови впровадження та 
правові наслідки кримінального проступку.

Ключові слова: злочин, правопорушення, проступок, кримінальний кодекс
України, ідеологія, злочинність, суспільна шкідливість, об єкт злочину, суб єкт՚ ՚
злочину.
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Master's work is devoted to a comprehensive study of the criminal offense: 
crime and criminal misconduct. In work with the essence of concept crime is՚  
elucidated; legislative regulation of classification of crimes is resulted; problems of a 
ratio of a crime and criminal offense are proved; historical preconditions of 
introduction of criminal offense are analyzed; ideological bases of introduction of 
Institute of offenses in criminal law of Ukraine are investigated; foreign experience in 
a question of criteria of division of criminal acts on crimes and offenses are 
investigated; the category of criminal misconduct in the legal doctrine is considered; 
the signs of criminal misconduct are given; the prerequisites for the introduction and 
legal consequences of criminal misconduct are determined.

Keywords: crime, offense, misdemeanor, criminal code of Ukraine, ideology, 
crime, social harm, the object of the crime, the subject of the crimе.


