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Галченко М.В. Відповідальність співучасників злочину. – 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
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Випускну роботу магістра присвячено дослідженню питань
відповідальності за співучасть у злочині. Пропонуються шляхи вирішення
проблемних питань практичної реалізації норм інституту співучасті у
злочині. Проаналізовано обов’язкові ознаки співучасті не тільки з теоретичного 
боку, а і їх практичне втілення та висвітлено авторське розуміння їх 
властивостей. Здійснено дослідження недоліків норм кримінального закону та 
положень постанов ПВСУ. Аргументовано необхідність у прийнятті окремої 
постанови ПВСУ, яка повинна бути присвячена вирішенню співучастю, 
розкриті проблем ключові кваліфікації положення злочинів, вчинений
запропонованої зі постанови.
Доведено, що ексцес виконавця охоплює випадки виходу діянь виконавця за
межі умислу інших співучасників: при вчиненні кваліфікованого складу
злочину, вчинення виконавцем злочину без кваліфікуючої ознаки у разі, коли
змова існувала щодо вчинення кваліфікованого складу; заподіяння
необережних наслідків. Сформульовано авторське визначення поняття
невдалої співучасті, проаналізовано її ознаки та запропоновано правила
кваліфікації випадків її скоєння. Запропоновано закріпити на законодавчому
рівні нову редакцію норми ст. 29 КК України, що обґрунтовує підстави
відповідальності співучасників у злочині зі спеціальним суб’єктом.

Ключові відповідальності слова: співучасть співучасників у злочині, 
злочину, підстави правила кримінальної кваліфікації діянь співучасника, ексцес 
виконавця, невдала співучасть, співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом.
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The master's thesis is devoted to the investigation of responsibility for
complicity in a crime. The ways of solving the problems of practical
implementation of the rules of the institute of complicity in crime are suggested.
Obligatory features of complicity are analyzed not only from the theoretical side,
but also their practical implementation and the author's understanding of their
properties is illuminated. The shortcomings of the criminal law norms and the
provisions of the provisions of the Plenum of the Supreme Court were
investigated. The necessity of adopting a separate resolution of the Plenum of the
Supreme Court, which should be devoted to solving problems of qualification of
crimes committed with complicity, the key provisions of the proposed resolution is
substantiated. It is proved that the excess of principal of the crime covers cases
where the principal of the crime goes beyond the intent of other accomplices: when
committing a qualified crime, committing a crime without a qualifying sign when
the conspiracy existed to commit a qualified crime; causing reckless consequences.

The author defines the concept of unsuccessful complicity, analyzes its
peculiarities and proposes rules of qualification of cases of its commission. It is
proposed to consolidate the new version of Art. 29 of the Criminal Code of
Ukraine, which substantiates the grounds of responsibility of the accomplices of
the crime for participation by a special subject.

Kеywоrds: complicity in the crime, grounds for criminal liability of the
accomplices of the crime, rules for qualifying the accomplice's actions, excess of
the performer, unsuccessful complicity, complicity in crimes with a special subject.


