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спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

Вченою радою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

протокол № 12 від «26» грудня 2017р. 

 

 Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Резніка Я.А. по дисертації 

на тему «Змова в кримінальному праві Україні», що подана на здобуття ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

Доповідач ознайомив присутніх із структурою дисертації, обґрунтував 

актуальність обраної теми дослідження, виклав її мету і задачі, об’єкт та 

предмет.  

Важливість обраної теми обґрунтовується багатьма факторами.  В Україні 

спостерігається зростання кількості кримінальних правопорушень, вчинених за 

змовою між кількома особами, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку 

вчиненого та тих осіб, які змовилися на вчинення кримінального 

правопорушення. Злочинна змова є однією із найбільш небезпечних форм 

злочинності як в Україні, так і у світі. Для групових та організованих форм 

співучасті поняття змови є ключовим. Цей термін міститься у визначеннях форм 

співучасті (ст. 28 КК України), а також вказується серед обставин, що 

обтяжують покарання (ст. 67 КК України).  

В роботі змова розглядається не лише у контексті інституту співучасті 

у кримінальному правопорушенні, але й як один із видів готування до його 

вчинення (ст. 14 КК України), як самостійне кримінальне правопорушення 

(статті 109, 369
3
, 437 КК України), як кваліфікуюча ознака у статтях Особливої 

частини КК України.  

Дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень проблеми 

змови у кримінальному праві України. В роботі змова розглядається як 

імперативний елемент співучасті у кримінальному правопорушенні. На основі 

аналізу правових позицій Верховного Суду та наукових підходів обґрунтовано 

положення, що домовленість про спільне вчинення кримінального 

правопорушення − це перший етап, необхідна умова (обставина), яка свідчить  

про досягнення змови між співучасниками кримінального правопорушення. 

У законодавчих конструкціях КК, побудованих з використанням терміна 

«змова», йдеться про спільні дії щонайменше двох суб’єктів кримінального 

правопорушення, які спрямовані на досягнення загальної мети: заподіяння 

шкоди порядку суспільних відносин, який охороняється кримінальним законом 

України. При цьому дії учасників змови не завжди можна кваліфікувати 

як співучасть у вчиненні кримінального правопорушення. Зокрема, коли змова є 

видом готування до вчинення кримінального правопорушення, а вчинене 

кваліфікується з посиланням на ч. 1 ст. 14, або коли змова є конститутивною 
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ознакою складу правопорушення, а вчинене кваліфікується лише за статтею 

Особливої частини КК України (наприклад, за ст. 109). 

Дисертант охарактеризував також основні положення, що відображають 

наукову новизну дослідження і виносяться на захист, висвітлив концептуальні 

положення дисертаційного дослідження, теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів, розкрив зміст висновків, у тому числі напрямки та 

засоби вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність.  

 

Після закінчення доповіді до Резніка Я. А. учасниками фахового семінару 

були поставлені такі запитання.  

Нікітенко В. М.: У висновках до роботи Вами обгрунтовується позиція 

щодо необхідності вдосконалення КК України у частині застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за кримінальні 

правопорушення, вчинені її уповноваженою особою у змові з іншими 

співучасниками. Прошу аргументувати наведену Вами позицію. І в чому 

полягає практична важливість запропонованого Вами удосконалення? 

Відповідь: Дякую за запитання. Зазначу, що як вбачається з аналізу ст. 

96
3
 КК , за змову на вчинення протиправних дій щодо юридичної особи можуть 

застосовуватися ЗКПХ у таких випадках: 

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи таких кримінальних правопорушень: легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб 

або організованою групою (частини 2, 3 ст. 209), використання коштів, здобутих 

від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 

прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осію (ч. 2 ст. 306), а 

також передбачених у ч. 2 ст. 368
3
, ч. 2 ст. 368

4
, частини 3, 4 ст. 369; 

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 

законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 

вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого 

із кримінальних правопорушень, що наводилися вище; 

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи 

терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258), 

втягнення у вчинення терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб (ч. 2 ст. 258
1
), створення терористичної групи чи терористичної 

організації (ст. 258
3
), сприяння вчиненню терористичного акту, вчиненого 

за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258
4
), фінансування тероризму, 

вчиненого за попередньою змовою групою осіб або організованою групою 

(частини 2, 3 ст. 258
5
); 

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи змови на вчинення насильницької зміни чи повалення конституційного 
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ладу або захоплення державної влади, публічних закликів до насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, 

а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, 

вчинені організованою групою (частини 1, 3 ст. 109), посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою 

змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110), незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою 

групою (частини 2, 3 ст. 146) та інших. 

Вказаний перелік кримінальних правопорушень, які є підставою 

застосування ЗКПХ щодо юридичних осіб за вчинення її уповноваженою 

особою від імені та (або) в інтересах юридичної особи змови на вчинення 

протиправних діянь, можна вдосконалити. На нашу думку, у цьому переліку 

доцільно було б вказати на кримінальні правопорушення, які полягають у 

діяльності організованих груп та злочинних організацій, що передбачено як 

ознака основного складу кримінального правопорушення. Йдеться про 

створення злочинної організації (ст. 255), бандитизм (ст. 257), участь у 

транснаціональних організаціях, які здійснюють незаконну торгівлю 

анатомічними матеріалами людини (ч. 5 ст. 143). Таке доповнення є важливим, 

оскільки діяльність вказаних видів злочинних спільнот, характеризується 

підвищеним ступенем суспільної небезпеки, а в самому переліку кримінальних 

правопорушень у ст. 96
3
 КК містяться правопорушення, що передбачають 

відповідальність зі діяльність інших видів організованих груп та злочинних 

організацій.  

Сірий М. І.: Ярославе Анатолійовичу, традиційно ставлю дисертантам 

таке питання: які положення Вашої роботи і справді є новими для вітчизняної 

кримінально-правової науки? 

Відповідь: Насамперед дякую за запитання та хотів би пояснити 

наступне. За результатами проведеного дослідження нами сформульовано ряд 

положень, які віднесені до положень наукової новизни та які в узагальненому 

вигляді відображають внесок у розроблювану проблематику. Основними з них 

вважаю такі: 

 змова розглядається як необхідний імперативний елемент співучасті 

у кримінальному правопорушенні. Поділяючи наукову позицію про доцільність 

використання поняття необхідної співучасті, запропоновано включення у 

науковий обіг таких понять, як «необхідна змова» та «корупційна змова»; 

 обґрунтовано, що у законодавчих конструкціях КК, побудованих 

з використанням терміна «змова», йдеться про спільні дії щонайменше двох 

суб’єктів кримінального правопорушення, які спрямовані на досягнення 

загальної мети: заподіяння шкоди порядку суспільних відносин, який 

охороняється кримінальним законом України. При цьому дії учасників змови 

не завжди можна кваліфікувати як співучасть у вчиненні кримінального 
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правопорушення. Зокрема, коли змова є видом готування до вчинення 

кримінального правопорушення, а вчинене кваліфікується з посиланням на ч. 1 

ст. 14, або коли змова є конститутивною ознакою складу правопорушення, а 

вчинене кваліфікується лише за статтею Особливої частини КК України 

(наприклад, за ст. 109); 

 визначено, що змова як наскрізне кримінально-правове поняття 

є дихотомічним та розглядається як процес і результат. Змова на стадії 

готування передбачає взаємодію декількох суб’єктів кримінального 

правопорушення з метою узгодження рішення про спільне вчинення цього 

правопорушення (процес), а також погодження рішення про спільне вчинення 

кримінального правопорушення (результат). На стадії закінченого 

кримінального правопорушення змова як результат – це спільна участь у 

вчиненні кримінального правопорушення та досягнення загального суспільно 

небезпечного наслідку; 

 виокремлено два види змови: ситуативну та попередню. Ситуативна змова 

має місце у випадках, коли один співучасник приєднується до діяльності іншої 

(інших) особи (осіб) під час учинення кримінального правопорушення 

до моменту його закінчення. Попередня змова передбачає досягнення 

її заздалегідь між співучасниками до початку виконання об’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення одним із них, або  безпосередньо перед 

його вчиненням, але до моменту наявності замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 

 здійснено інтерпретацію таких законодавчих конструкцій 

у Кримінальному кодексі України, як «змова стосовно» (ч. 1 ст. 109), «вступ 

у змову» (ч. 1 ст. 369
3
), «участь у змові» (ч. 1 ст. 437). Запропоновано 

у диспозиціях вказаних вище статей передбачати відповідальність за 

досягнення змови на вчинення відповідних суспільно небезпечних посягань. 

Обґрунтовано, що змова у цих випадках завжди є таким видом кримінального 

правопорушення, як злочин; 

Кубальський В.Н.: У своїй дисертаційній роботі Ви пропонуєте зміни ч. 1 

ст. 67 КК України: викласти у такій редакції пункт 2 цієї статті: «вчинення 

злочину організованою групою або злочинною організацією», а також доповнити 

її пунктом 2¹ такого змісту: «вчинення кримінального правопорушення групою 

осіб або групою осіб за попередньою змовою». Ярославе Анатолійовичу, 

обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію. 

Відповідь: Дякую за запитання. Такий підхід не потребує внесення змін 

до ч. 2 ст. 67 КК. Такими чином, вчинення злочину групою осіб або групою осіб 

за попередньою змовою стане факультативною обставиною, яка може 

визнаватися судом як така, що обтяжує покарання. У той час вчинення злочину 

організованою групою або злочинною організацією залишиться імперативом 

для суду при призначенні покарання. Для обґрунтування наведеної позиції 
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наведемо приклад співучасті при перевищенні меж необхідної оборони, яка 

можлива лише у таких двох формах як група осіб і група осіб за попередньою 

змовою. Третя особа може приєднатися до особи, яка захищається від суспільно 

небезпечного посягання, і спільно з останньою можуть вчинити умисне 

вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. У випадку перевищення 

меж необхідної оборони з боку кількох осіб можливим є насамперед, 

підбурювання до вчинення перевищення, або ж пособництво, зокрема, надання 

засобів чи знарядь, за допомогою яких і вчиняється відповідне кримінальне 

правопорушення (ст. 118 чи ст. 124 КК). Злочини при перевищенні меж 

необхідної оборони в більшості випадків є ситуативними, нерідко вчиняється 

групою осіб без попередньої змови, яка є однією з форм співучасті, визначених 

у статті 28 КК. Очевидною є подібність в ситуації перевищення меж необхідної 

оборони таких форм співучасті як  група осіб і група осіб за попередньою 

змовою, адже остання завжди відбувається під час необхідної оборони 

безпосередньо перед початком здійснення дій, спрямованих на захист від 

посягання.  

Турлова Ю.А.: Ярославе Анатолійовичу, у висновках до розділу 1 Ви 

зазначаєте, що «змова як наскрізне кримінально-правове поняття 

є дихотомічним та розглядається як процес і результат», обґрунтуйте, будь 

ласка, Вашу позицію 

Відповідь: Дякую за запитання. Змова на стадії готування передбачає 

взаємодію декількох суб’єктів кримінального правопорушення з метою 

узгодження рішення про спільне вчинення цього правопорушення (процес), а 

також погодження рішення про спільне вчинення кримінального 

правопорушення (результат). На стадії закінченого кримінального 

правопорушення змова як результат – спільна участь у вчиненні кримінального 

правопорушення та досягнення загального суспільно небезпечного наслідку. 

Гацелюк В.О: Ярослав Анатолійович, у розділі 2 Вашого дисертаційного 

дослідження Ви відстоюєте позицію про криміналізацію насильницького 

утримання державної влади у КК України. Поясніть Вашу точку зору, і як це 

відноситься до предмету вашого дослідження? 

Відповідь: Дякую за запитання. В ході роботи проаналізовано судову 

практику щодо злочинів, передбачених ст. 109 КК України, в зв’язку з чим ми 

дійшли висновку, про необхідність криміналізації насильницького утримання 

державної влади у КК, оскільки за відсутності вказівки на відповідне діяння у 

частині 1 ст. 109 цього Кодексу існує прогалина кримінально-правового 

регулювання відповідного порядку суспільних відносин. Проте криміналізувати 

доцільно не насильницьке утримання, а насильницьке утримування державної 

влади (дію, а не результат), оскільки протиправним у цьому випадку є сам факт 

застосування насильства для того, щоб утримати владу у своїх руках. Аналіз 

судової практики у частині застосування ст. 109 КК показує, що суди 
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недостатньо приділяють уваги встановленню ознак змови, спрямованої 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення 

державної влади, що може негативно вплинути на «процесуальну долю» 

вказаних вище рішень. Звертаю увагу на те, що насильницька зміна чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади – це 

виключно активна поведінка суб’єкта, яка не охоплює собою випадки, коли 

влада в країні утримується у насильницький спосіб. В українській мові слово 

«утримувати» означає «не віддавати ворогові якоїсь позиції, якогось рубежу, 

військового об’єкта…». Тобто насильницьке утримання вчиняється шляхом 

бездіяльності. Так, за чинної редакції ч. 1 ст. 109 КК метою змови є 

насильницька зміна або повалення конституційного ладу чи захоплення 

державної влади, а у випадку врахування висловленої пропозицій щодо 

криміналізації бездіяльності у вказаній вище статті, метою змови є ще й 

насильницьке утримування державної влади. 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено 

висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора, 

провідного наукового співробітника О.О. Кваші щодо оцінки роботи аспіранта 

у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану. 

Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання аспірантом індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану, Кваша О.О. відзначила таке. 

Під час підготовки дисертації та виконання індивідуального плану Резнік 

Ярослав Анатолійович проявив себе старанним дослідником, відповідальним та 

дисциплінованим аспірантом. Він має належні наукові знання, достатні для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права та 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодів методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також провів власне наукове дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Під час навчання в аспірантурі Резнік Ярослав Анатолійович відвідував 

аудиторні заняття і проходив усі форми поточного та підсумкового контролю, 

передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою аспірантури 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук 

України. Освітня складова освітньо-наукової програми аспірантури виконана 

Резнік Я.А. в повному об’ємі та складає 43 кредити Європейської кредитно-

трансферної системи.  

Таким чином Резнік Я.А. оволодів глибинними професійними знаннями, 

науковим і культурним кругозором достатнім для здобуття рівня наукового 

ступеня доктора філософії, зокрема шляхом засвоєння знань основних 

концепцій, теоретичних та практичних проблем, історії розвитку галузі науки за 

спеціальністю 081 «Право». Набув мовних компетентностей, достатніх для 
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представлення наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів. Оволодів 

універсальними навичками дослідника, зокрема методологією і методами 

наукового аналізу, усної та письмової презентації результатів дослідження, 

підготовкою та проведення навчальних занять та проходження асистентської 

педагогічної практики.  

Виконане Резік Я.А. дисертаційне дослідження на тему «Змова в 

кримінальному праві Україні» за науковою складовою є актуальним 

дослідженням, що містить в собі нові наукові положення та висновки та 

відповідає темам науково-дослідної роботи відділу проблем кримінального 

права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України: «Проблеми підвищення ефективності 

кримінальної юстиції України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер державної 

реєстрації 0117U002703). 

Тема дисертаційного дослідження Я.А. Резнік є актуальною як для 

юридичної науки, так і правозастосовної практики. Упродовж останніх років в 

Україні спостерігається зростання кількості кримінальних правопорушень, 

вчинених за змовою між кількома особами, що свідчить про підвищену 

суспільну небезпеку вчиненого та тих осіб, які змовилися на вчинення 

кримінального правопорушення. Активізація такої форми протиправної 

поведінки зумовлює й використання державою різноманітних засобів 

кримінально-правового реагування, зокрема, можливостей Кримінального 

кодексу України. Проблема змови на вчинення кримінального правопорушення 

зазвичай розглядається науковцями у межах дослідження співучасті. Так, 

науковці визнають злочинну змову однією із найбільш небезпечних форм 

злочинності як в Україні, так і світі. При цьому для групових та організованих 

форм співучасті поняття змови є ключовим. Цей термін міститься у визначеннях 

форм співучасті (ст. 28 КК України), а також вказується серед обставин, що 

обтяжують покарання (ст. 67 КК України).  

Разом з тим змова є ознакою не лише співучасті, а притаманна й іншим 

законодавчим конструкціям. Так, у Кримінальному кодексі України змова є 

одним із видів готування до кримінального правопорушення (ст. 14), як 

самостійне кримінальне правопорушення (статті 109, 369
3
, 437 КК України), а 

також передбачається як кваліфікуюча ознака у статтях Особливої частини КК 

України. В окремих випадках кримінальні правопорушення, що полягають у 

злочинній змові, є підставою для застосування щодо юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру.  

Інститут співучасті у злочині зазнав певної трансформації у зв’язку з  

набранням чинності 01.07.2020 Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII, відповідно до 
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якого виокремлено такі види кримінальних правопорушень, як кримінальний 

проступок і злочин. Відповідно до його положень відбулася заміна термінів 

«злочинність», «злочинний» у всіх відмінках на термінологічні звороти 

«кримінальне правопорушення», «кримінальна протиправність», «кримінально 

протиправний». 

Змова в Кримінальному праві України не була предметом окремого 

наукового дослідження. Дисертація є одним із перших комплексних наукових 

досліджень проблеми змови у кримінальному праві України. В роботі змова 

розглядається як імперативний елемент співучасті у кримінальному 

правопорушенні. На основі аналізу правових позицій Верховного Суду та 

наукових підходів обґрунтовано положення, що домовленість про спільне 

вчинення кримінального правопорушення − це перший етап, необхідна умова 

(обставина), яка свідчить про досягнення змови між співучасниками 

кримінального правопорушення. 

У дисертації чітко сформульовані завдання дослідження, їх постановка та 

послідовність дозволили автору розкрити основний зміст теми. Об’єкт і предмет 

дисертаційного дослідження визначені у відповідності з встановленими 

вимогами. Структура дисертації є логічною, відповідає поставленим завданням 

та складається зі вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

Автору вдалося вирішити поставлені завдання. Наукова робота Резніка 

Я.А. підготовлена самостійно, має аналітичний характер. Зауваження наукового 

керівника автором в процесі підготовки роботи повністю враховані. Основні 

положення й висновки дисертації були повною мірою висвітлені в 

опублікованих працях (наукових статтях у фахових виданнях та наукових 

збірниках), що можуть бути зараховані за темою дисертації, а також апробовані 

під час виступів на науково-практичних конференціях національного та 

міжнародного рівнів. 

Наукова робота Резніка Я.А. підготовлена самостійно, має аналітичний 

характер. Зауваження наукового керівника автором в процесі підготовки роботи 

повністю враховані. Основні положення й висновки дисертації були повною 

мірою висвітлені в опублікованих працях (наукових статтях у фахових виданнях 

та наукових збірниках), що можуть бути зараховані за темою дисертації, а 

також апробовані під час виступів на науково-практичних конференціях 

національного та міжнародного рівнів. 

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції  містяться в 7-ми 

статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України та наукових 

виданнях інших держав, а також тезах 3-х доповідей і повідомлень на 

конференціях. 

Таким чином, можна констатувати, що дисертація Резніка Я.А. присвячена 

актуальній і важливій теоретичній проблемі. Структура роботи й система 
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понятійного апарата адекватно відображають об’єктивну логіку предмета 

дослідження. Всі структурні частини роботи наповнені адекватним змістом. 

Основні питання теми розкриті на належному науковому рівні. Матеріал 

дисертації викладено юридично грамотно, логічно, послідовно, зрозуміло і 

доступно.  

Висновок: дисертаційне дослідження Я. А. Резніка «Змова в кримінальному 

праві України» відповідає спеціальності 081 Право та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і 

доповненнями від 03 квітня 2019 року  № 283), пункту 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня  2019 р. № 167. 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці. 

Рецензент д.ю.н., професор Скрипнюк О.В. відзначив актуальність теми 

дослідження.  

Змова як складова співучасті у кримінальному правопорушенні 

досліджувалася багатьма науковцями, однак у їх працях змова насамперед 

розглядається в межах інституту співучасті у злочині. Водночас злочинна змова 

є не лише елементом співучасті у злочині, але й наскрізним поняттям усієї 

системи кримінального права, а тому потребує комплексного всебічного 

дослідження. 

Вектор досліджень проблеми змови у кримінальному праві України 

зазвичай стосується важливих, однак окремих питань кваліфікації, кримінально-

правової характеристики групових кримінальних правопорушень, тоді як 

проблеми загального характеру залишаються поза межами дослідницького поля. 

Однією з таких загальних проблем наскрізного характеру є змова на вчинення 

кримінального правопорушення. Феномен змови стосується значної кількості 

законодавчих конструкцій та потребує самостійного дослідження. У теорії 

кримінального права відповідні питання розглядалися окремими науковцями. 

Попри значний внесок науковців у розробку проблеми змови, недостатньо 

дослідженими на сьогодні залишаються питання щодо значення змови у 

структурі співучасті, визначення поняття змови, кваліфікації дій учасників 

змови, вчинення кримінальних правопорушень у змові як підстави 

застосовування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, 

характеристики основних складів кримінальних правопорушень, які полягають 

у змові, а також попередньої змови групи осіб як кваліфікуючої ознаки складів 

кримінальних правопорушень. 

В роботі змова розглядається не лише у контексті інституту співучасті у 

кримінальному правопорушенні, але й як один із видів готування до його 
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вчинення (ст. 14 КК України), як самостійне кримінальне правопорушення 

(статті 109, 3693, 437 КК України), як кваліфікуюча ознака у статтях Особливої 

частини КК України.  

Актуальність теми дисертаційної роботи Резніка Я. А. підтверджується 

наявними на сьогодні процесами реформування кримінального законодавства, 

значною поширеністю таких протиправних посягань з огляду на наведені дані 

судової статистики за останні роки.  

Усе зазначене вище обумовлює актуальність і своєчасність комплексного 

дослідження проблеми змови у кримінальному праві України, яке сприятиме 

вдосконаленню вітчизняного кримінального законодавства. 

Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко 

визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що 

відповідає тематиці роботи. Автором правильно визначено мету та завдання 

дослідження, обрано відповідну методику його проведення. Слід позитивно 

відзначити логічну послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили 

повноту та цілісність наукового дослідження, а саме: установити місце змови у 

структурі співучасті у кримінальному правопорушенні; визначити особливості 

корупційної змови в контексті необхідної співучасті;  узагальнити наукові 

підходи до розуміння злочинної змови у діяльності злочинних організацій;  

установити сутність змови як виду готування до кримінального правопорушення 

тощо.  

Саме тому обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

що сформульовані у дисертації, їх достовірність не виключають жодних 

сумнівів. 

Зміст, структура дисертації, коло розглянутих у ній питань та 

сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що автор  провів глибоке 

наукове дослідження. Достовірність та обґрунтованість висновків забезпечені за 

рахунок використання здобувачем наукового ступеня загальнофілософських, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання у їх поєднанні, 

зокрема, за допомогою системно-структурного аналізу явищ, що дозволив 

вдосконалити поняття структури співучасті у кримінальному правопорушенні 

(підрозділи 1.1., 1.2), вивчити поняття змови у вчиненні кримінального 

правопорушення у системному зв’язку з нормами Особливої частини КК 

України, в якій криміналізовано відповідне суспільно небезпечне діяння 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), дослідити використання у статтях Особливої частини 

КК України такої кваліфікуючої ознаки, як попередня змова групи осіб 

(підрозділ 2.4); формально-догматичний метод застосовувався під час 

тлумачення кримінально-правових норм, які регулюють кримінальну 

відповідальність за змову та окремих термінів і термінологічних зворотів 

(розділи 1, 2); формально-логічний метод слугував виявленню суперечностей 

поняттєвого апарата КК щодо відповідальності осіб, які змовилися на вчинення 
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кримінального правопорушення (розділи 1, 2); метод аналізу та синтезу 

слугував виокремленню конститутивних ознак змови (всі розділи); семантичний 

метод дозволив визначити зміст таких понять: «змова», «співучасть», 

«спільність», «вид», «форма», «вступ у змову», «попередня змова», «корупційна 

змова», «необхідна змова», «участь у змові», «організована група», «злочинна 

організація», «злочинна спільнота», «взаємодія», «система», «порядок», 

«структура», «кваліфікуюча ознака складу кримінального правопорушення» (всі 

розділи); компаративістський метод використано під час порівняння закону 

України про кримінальну відповідальність з відповідними кримінально-

правовими нормами інших держав (розділи 1, 2); метод моделювання дав змогу 

розробити проєкт змін до КК України в частині відповідальності за змову у 

вчиненні кримінального правопорушення, а також сформульовано пропозиції, 

спрямовані на вдосконалення судової практики  (розділ 2, 3). 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які містять десять 

підрозділів, висновків. Дисертанткою опрацьовано велику кількість джерел (270 

найменувань), які стосуються тематики наукового дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором 

розроблено низку нових положень, висновків і пропозицій, зокрема:  

1) змова розглядається як необхідний імперативний елемент співучасті у 

кримінальному правопорушенні. Поділяючи наукову позицію про доцільність 

використання поняття необхідної співучасті, запропоновано включення у 

науковий обіг таких понять, як «необхідна змова» та «корупційна змова»; 

2) виокремлено два види змови: ситуативну та попередню. Ситуативна 

змова має місце у випадках, коли один співучасник приєднується до діяльності 

іншої (інших) особи (осіб) під час учинення кримінального правопорушення до 

моменту його закінчення. Попередня змова передбачає досягнення її заздалегідь 

між співучасниками до початку виконання об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення одним із них, або  безпосередньо перед його 

вчиненням, але до моменту наявності замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) запропоновано дефініцію поняття «змова», під якою розуміється таємна 

домовленість двох чи більше суб’єктів кримінального правопорушення про 

спільне вчинення правопорушення та досягнення загального суспільно 

небезпечного наслідку;  

4) ідею про «доктрину змови» в діяльності структурно організованих 

злочинних об’єднаннях (зокрема, таких злочинних організацій, як спільнота, 

транснаціональна організація, банда, терористична організація). У цьому сенсі 

запропоновано розглядати змову як найбільш небезпечний прояв спільної 

злочинної діяльності в контексті відповідальності учасників організованих 

структурованих об’єднань, які здійснюють тривалу систематичну злочинну 

діяльність; 
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5) пропозиції щодо необхідності вдосконалення КК України у частині 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за 

кримінальні правопорушення, вчинені її уповноваженою особою у змові з 

іншими співучасниками (З. А. Загиней-Заболотенко, О. З. Гладун, 

О. П. Провоторов). Запропоновано підставою застосування таких заходів  

вважати вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи самостійно або у співучасті будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями, вказаних у ст. 963 КК; розширити перелік злочинів у п. 

4 ч. 1 цієї статті шляхом вказівки на кримінальні правопорушення, передбачені у 

ч. 5 ст. 143 (участь у транснаціональних організаціях, що здійснюють незаконну 

торгівлю анатомічними матеріалами людини), у статтях 255 (створення, 

керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь 

у ній), 257 (бандитизм) цього Кодексу; 

6) пропозиції щодо коригування диспозиції ст. 3693 КК України з метою 

усунення прогалин та приведення у відповідність з регулятивним 

законодавством України (О. О. Дудоров, М. А. Журба, З. А. Загиней, К. П. Задоя, 

В. В. Комар та інших). Запропоновано криміналізувати досягнення змови 

стосовно надання спортсменами, допоміжним персоналом, який бере участь у 

спортивному змаганні, посадовими особами у сфері спорту ексклюзивної 

спортивної інформації; передбачити вступ у змову як суспільно небезпечне 

діяння, а не як спосіб учинення кримінального правопорушення, встановивши 

відповідальність за досягнення домовленості зі спортсменами, допоміжним 

персоналом, посадовими особами у сфері спорту з метою протиправного впливу 

на результат офіційного спортивного змагання; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес у науково-дослідній 

сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності та у навчальному 

процесі. Так, основні положення та висновки, викладені у дисертації, може бути 

використано: науково-дослідницькій діяльності – для подальшого дослідження 

правових проблем змови у кримінальному праві України (акт впровадження 

результатів дисертації у наукову діяльність Інституту держави та права ім. В. М. 

Корецького НАН України від 16.09.2020.); нормотворчій діяльності – для 

подальшого вдосконалення законодавства України про кримінальну 

відповідальність у частині змови на вчинення кримінального правопорушення; 

правозастосовній діяльності – для використання під час кримінально-правової 

кваліфікації змови на вчинення кримінального правопорушення (акт 

впровадження в практичну діяльність Верховного Суду від 28.10.2020 №714 

/0/158-20); навчальному процесі – під час викладання кримінального права 

України, спеціальних курсів, підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, методичних рекомендацій, науково-практичних 

коментарів Кримінального кодексу Україні. 
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У науковій роботі використано праці вітчизняних і зарубіжних учених у 

галузі кримінального права та кримінології, а також праці із загальної теорії 

держави і права, історії держави і права України та зарубіжних країн, 

адміністративного права, філософії, логіки, лінгвістики. Законодавчим 

підґрунтям роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, 

ратифіковані Україною, Кримінальний, Кримінальний процесуальний та 

Кримінально-виконавчий кодекси України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення та інші закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Перелік і зміст розглянутих питань свідчать про новизну дисертаційного 

дослідження. Аналіз змісту роботи свідчить про те, що в результаті проведеного 

дослідження дисертантці вдалося вирішити поставлені завдання та отримати 

ряд нових, важливих для науки результатів. Серед найбільш вагомих нових 

наукових положень, що містяться в роботі, слід виділити такі. 

У Розділі 1 «Поняття та види змови у загальній частині кримінального 

права України», зокрема підрозділах 1.1. та 1.2. вдалося вдосконалити поняття 

структури співучасті у кримінальному правопорушенні, так структура співучасті 

у кримінальному правопорушенні – це порядок рольових, функціональних і 

суб’єктивних зв’язків між учасниками, які змовилися і взаємодіють між собою з 

метою досягнення загального суспільно небезпечного наслідку та реалізації 

власних цілей у межах групових. Такий підхід чітко визначить імперативний 

характер змови як конститутивного елементу структури співучасті, а також має 

принципове значення для розуміння сутності «взаємовідносин», взаємозв’язку 

між поняттям змови та співучасті.  

Заслуговує на особливу увагу автора констатування того, що змова – це 

структурний елемент системи співучасті. При цьому змова як імперативний 

елемент структури співучасті повинна містити визначеність щодо вчинення 

конкретного кримінального правопорушення, що полягає у поінформованості, 

яка, у свою чергу, виявляється у спільності дій співучасників.  

Однією з особливостей кримінально-правового регулювання 

відповідальності за змову є те, що за межами інституту співучасті у 

кримінальному правопорушенні використовується лише поняття «змова», і 

ніколи − «попередня змова». Зокрема, у Загальній частині КК у розділі 

«Кримінальне правопорушення, його види та стадії» (ч. 1 ст. 14), а також в 

Особливій частині − «Злочини проти основ національної безпеки України» (ч. 1. 

ст. 109), «Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг» (ч. 1 ст. 3693), 

«Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку» (ч. 1 ст. 437). Це ще раз підкреслює «масштабність» поняття 

змови, яке охоплює як співучасть, так й інші інститути Загальної частини 

кримінального права України, а також окремі види кримінальних 

правопорушень, що передбачені в Особливій частині КК.  
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У підрозділі 1.1. автором обґрунтовано необхідність введення понять 

«ситуативна змова» та «попередня змова», що сприймається позитивно, і з 

врахуванням реалій сьогодення та розвитком суспільних відносин дасть 

поштовх для вдосконалення КК України в частині внесення змін до нього та 

виділення змов як окремого виду відповідальності в статтях Особливої частини 

КК. 

Особливої уваги заслуговую підрозділ 1.2. в якому автор дійшов висновку, 

що сприймається позитивно, щодо діяльності організованих злочинних структур 

доцільно застосовувати поняття злочинної змови як таємної домовленості 

кількох (п’яти і більше) суб’єктів кримінального правопорушення про вчинення 

тяжких і особливо тяжких злочинів з метою досягнення єдиного злочинного 

результату. Підтримано ідею про «доктрину змови» в діяльності структурно 

організованих злочинних об’єднаннях (зокрема, таких злочинних організацій, як 

спільнота, транснаціональна організація, банда, терористична організація). У 

контексті цієї доктрини запропоновано розглядати змову як найбільш 

небезпечний прояв спільної злочинної діяльності в контексті відповідальності 

учасників організованих структурованих об’єднань, які здійснюють тривалу 

систематичну злочинну діяльність. 

Розділі 2 «Змова як ознака складів кримінальних правопорушень у статтях 

особливої частини КК України». У підрозділі 2.1. автором виокремлено та 

охарактеризовано істотні ознаки поняття «змова» у ст. 109 КК. Зроблено 

висновок, що змова як суспільно небезпечне діяння у ч. 1 ст. 109 КК 

характеризується такими ознаками: 1) змова може відкритою або змішаною 

(таємно-відкритою); 2) досягнення домовленості між двома або більше 

суб’єктами кримінального правопорушення (кількісна ознака); 3) досягнення 

домовленості про спільні дії двох або більше суб’єктів кримінального 

правопорушення у (якісна ознака); 4) метою змови є насильницька зміна або 

повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а у випадку 

врахування висловлених нами пропозицій щодо криміналізації бездіяльності у 

вказаній вище статті, метою змови є ще й насильницьке утримування державної 

влади. 

У підрозділі 2.1. на підставі системного тлумачення норм регулятивного 

законодавства України, а також диспозиції ст. 3693 КК, автором зроблено 

висновок про наявність прогалини у частині криміналізації вступу у змову 

стосовно надання спортсменами, допоміжним персоналом, який бере участь у 

спортивному змаганні, посадовими особами у сфері спорту ексклюзивної 

спортивної інформації. Запропоновано внести зміни у диспозицію ч. 1 ст. 3693 

КК та криміналізувати досягнення змови стосовно надання спортсменами, 

допоміжним персоналом та посадовими особами у сфері спорту  ексклюзивної 

спортивної інформації. 
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Важливим є дослідження кваліфікуючих ознака складів кримінальних 

правопорушень у статтях особливої частини КК України при вчиненні злочину. 

Розділ 3 «Змова між співучасниками у правових позиціях Верховного 

Суду». Змова між співучасниками у правових позиціях ВС стосується того, які 

функції чи ролі буде виконувати кожен з них під час вчинення кримінального 

правопорушення. Автором вірно констатовано неузгодженість у формулюванні 

правових позицій у цій частині: в одних випадках йдеться про розподіл функцій, 

а в інших – про розподіл ролей між співучасниками. Якщо йдеться про змову, в 

межах якої досягається домовленість з виокремленням співучасників певного 

виду, то наявна домовленість з приводу ролей. Якщо ж співучасники 

кримінального правопорушення досягають змови щодо розподілу конкретних 

дій у межах одного виду співучасника, то наявна домовленість щодо  розподілу 

функцій між ними. 

Змова на вчинення злочину у правових позиціях ВС констатується у тому 

випадку, коли співучасники у межах попередньої домовленості вчиняли різні за 

своїм характером дії, однак їхня поведінка була спрямована до досягнення 

спільного результату та була об’єднана єдиним умислом. Такі дії можуть 

полягати у вчиненні таких дій, які безпосередньо не охоплюються об’єктивною 

стороною складу відповідного правопорушення. 

Змова між співучасниками має місце, коли виконавці злочину до моменту 

його вчинення обговорювали питання про виконання певних суспільно 

небезпечних дій, домовилися про спільність своїх дій, розподіл ролей тощо, 

тобто має місце домовленість про всі істотні моменти вчинення кримінального 

правопорушення. Автором звернуто увагу, що в окремих з них констатується, 

що змова може стосуватися не лише домовленості про об’єктивні ознаки 

вчиненого кримінального правопорушення, а й про спільні суб’єктивні ознаки. 

Запропоновано у кожній правовій позиції ВС конкретизувати предмет 

домовленості між співучасниками з урахуванням обставин конкретного 

кримінального провадження. 

Крім того, змова між співучасниками на спільне вчинення кримінального 

правопорушення зазвичай визначається у правових позиціях ВС як така, що 

виразилася в усній або у письмовій формі. Однак, в окремих випадках ВС 

констатує наявність змови на спільне вчинення кримінального правопорушення 

у випадку їх конклюдентних дій. В останньому випадку правильність 

кримінально-правової кваліфікації дій співучасників зазвичай оскаржується в 

апеляційній та касаційній інстанціях з вказівкою на те, що конклюдентні дії 

свідчать про те, що попередньої змови між особами не було. У правових 

позиціях ВС неодноразово наголошується, що про наявність змови між 

співучасниками свідчить як усна, так і письмова форма домовленості між ними, 

а також відповідні конклюдентні дії, які підтверджують таку домовленість між 

співучасниками. 
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Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову 

позицію. 

1. В розділі 1 автором на етапі аналізу поняття змови в межах Загальної 

частини кримінального права запропоновано визначення відповідного поняття: 

змова − це таємна домовленість двох чи більше суб’єктів кримінального 

правопорушення про спільне вчинення кримінального правопорушення та 

досягнення загального суспільно небезпечного наслідку. Однак чітко автор не 

констатує визначення поняття «таємної домовленості» як кваліфікуючої ознаки 

змови, за яку настає кримінальна відповідальність. Чи не вбачає автор у 

наведеній ним дефініції проблему неповноти включення ознаки змови, як от 

відкритої домовленості, а тому можливо було б слушно зазначити що змова – 

«це домовленість …..», а не «таємна домовленість». 

2. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція автора щодо внесення 

змін в назву та диспозицію ч. 1 ст. 3693 КК, у яких формулювання «на результат 

офіційного спортивного змагання» слід викласти саме в однині, а не в множині. 

Проте, в роботі не міститься прикладів судової практики в частині неможливості 

застосування даної норми до одиничного випадку «спортивного змагання», і 

пропозиція, по суті, ґрунтується на суб’єктивному розумінні даної проблематики 

автором. Таким чином автору належить аргументувати свою пропозицію.  

3. У розділі 3 автор узагальнює висновки Верховного Суду щодо змови між 

співучасниками, однак не наводить рішень ЄСПЛ з даного питання. Логічним 

продовженням таких висновків повинно було бути вивчення автором питання 

змови між співучасниками в рішеннях ЄСПЛ, однак цього не сталося.  

Натомість вказані зауваження мають здебільшого характер побажань щодо 

подальшого покращення наукової роботи, є дискусійними і загалом такими, що 

не знижують достатньо високого рівня дисертаційного дослідження Я. А 

Резніка. Тому, на погляд рецензента, є всі підстави констатувати, що дисертація 

Я. А. Резніка на тему «Змова в кримінальному праві України» є завершеною 

науковою роботою, виконаною здобувачем у виді кваліфікаційної наукової 

роботи на правах рукопису.  

Дисертаційне дослідження містить нові наукові положення та науково 

обґрунтовані результати у галузі кримінального права, що розв’язують важливу 

для теорії та практики наукову проблему змови в кримінальному праві.  

Вважаю, що дисертаційне дослідження Резніка Я.А. на тему «Змова в 

кримінальному праві України» відповідає: 

- спеціальності 081 Право; 

- вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283),  
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- пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06 березня 2019 р. №167.  

Дисертація Резніка Я. А. «Змова в кримінальному праві України» може 

бути рекомендована до захисту на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

Рецензент д.ю.н. Турлова Ю.А. наголосила, що упродовж останніх років в 

Україні спостерігається зростання кількості кримінальних правопорушень, 

вчинених за змовою між кількома особами, що свідчить про підвищену 

суспільну небезпеку вчиненого та тих осіб, які змовилися на вчинення 

кримінального правопорушення. Активізація такої форми протиправної 

поведінки зумовлює й використання державою різноманітних засобів 

кримінально-правового реагування, зокрема, можливостей Кримінального 

кодексу України. Проблема змови на вчинення кримінального правопорушення 

зазвичай розглядається науковцями у межах дослідження співучасті. Так, 

науковці визнають злочинну змову однією із найбільш небезпечних форм 

злочинності як в Україні, так і світі. При цьому для групових та організованих 

форм співучасті поняття змови є ключовим. Цей термін міститься у визначеннях 

форм співучасті (ст. 28 КК України), а також вказується серед обставин, що 

обтяжують покарання (ст. 67 КК України).  

Разом з тим змова є ознакою не лише співучасті, а притаманна й іншим 

законодавчим конструкціям. Так, у Кримінальному кодексі України змова є 

одним із видів готування до кримінального правопорушення (ст. 14), як 

самостійне кримінальне правопорушення (статті 109, 3693, 437 КК України), а 

також передбачається як кваліфікуюча ознака у статтях Особливої частини КК 

України. В окремих випадках кримінальні правопорушення, що полягають у 

злочинній змові, є підставою для застосування щодо юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру.  

Актуальність наукового дослідження Я. А. Резніка підтверджується 

багатьма факторами, зокрема тим, що інститут співучасті у злочині зазнав 

певної трансформації у зв’язку з набранням чинності 01.07.2020 Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» № 2617-VIII, відповідно до якого виокремлено такі види 

кримінальних правопорушень, як кримінальний проступок і злочин. Відповідно 

до його положень відбулася заміна термінів «злочинність», «злочинний» у всіх 

відмінках на термінологічні звороти «кримінальне правопорушення», 

«кримінальна протиправність», «кримінально протиправний». Також здобувач 

висвітлює недостатньо досліджені на сьогодні щодо значення змови у структурі 

співучасті, визначення поняття змови, кваліфікації дій учасників змови, 
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вчинення кримінальних правопорушень у змові як підстави застосовування 

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб,  

характеристики основних складів кримінальних правопорушень, які полягають 

у змові, а також попередньої змови групи осіб як кваліфікуючої ознаки складів 

кримінальних правопорушень. 

Зазначене вище обумовлює актуальність дослідження проблем змови в 

кримінальному праві України, яке сприятиме вдосконаленню вітчизняного 

кримінального законодавства. 

Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко 

визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що 

відповідає тематиці роботи. Враховуючи багатоаспектність та складність 

предмету дослідження, дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які 

покладено в основу подальшої структуризації роботи. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження Резніка Я.А. ґрунтується на успішному 

використанні дисертантом методологічного інструментарію юридичної науки. 

Обґрунтованість і достовірність одержаних результатів базується на 

використанні системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів пізнання. Використання законів формальної логіки та таких її 

методів, як індукція і дедукція, аналіз і синтез, дало змогу визначити шлях 

дослідження від загального до особливого, і, відповідно, структурно-логічну 

схему дисертаційної роботи, виявити властивості та ознаки досліджуваного 

кримінально-правового явища, синтезуючи останні, створити загальне уявлення 

про його зміст, що відображено у сформульованих поняттях, таких як:  «змова», 

«співучасть», «спільність», «вид», «форма», «вступ у змову», «попередня 

змова», «корупційна змова», «необхідна змова», «участь у змові», «організована 

група», «злочинна організація», «злочинна спільнота», «взаємодія», «система», 

«порядок», «структура», «кваліфікуюча ознака складу кримінального 

правопорушення» (всі розділи) 

З-поміж загальнонаукових методів використано системно-структурний 

аналіз явищ, що дозволило вдосконалити поняття структури співучасті у 

кримінальному правопорушенні (підрозділи 1.1., 1.2), вивчити поняття змови у 

вчиненні кримінального правопорушення у системному зв’язку з нормами 

Особливої частини КК України, в якій криміналізовано відповідне суспільно 

небезпечне діяння (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), дослідити використання у статтях 

Особливої частини КК України такої кваліфікуючої ознаки, як попередня змова 

групи осіб (підрозділ 2.4). Формально-догматичний метод застосовувався під 

час тлумачення кримінально-правових норм, які регулюють кримінальну 

відповідальність за змову та окремих термінів і термінологічних зворотів 

(розділи 1, 2). Формально-логічний слугував виявленню суперечностей 

поняттєвого апарата КК щодо відповідальності осіб, які змовилися на вчинення 
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кримінального правопорушення (розділи 1, 2). Метод аналізу та синтезу 

застосовувався для виокремлення конститутивних ознак змови (всі розділи). 

Семантичний дозволив визначити зміст таких понять як: «змова», «співучасть», 

«спільність», «вид», «форма», «вступ у змову», «попередня змова», «корупційна 

змова», «необхідна змова», «участь у змові», «організована група», «злочинна 

організація», «злочинна спільнота», «взаємодія», «система», «порядок», 

«структура», «кваліфікуюча ознака складу кримінального правопорушення» (всі 

розділи). Компаративістський метод використовувався під час порівняння 

закону України про кримінальну відповідальність з відповідними кримінально-

правовими нормами інших держав (розділи 1, 2). За допомогою методу 

моделювання розроблено проєкт змін до КК України в частині відповідальності 

за змову у вчиненні кримінального правопорушення, а також сформульовано 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення судової практики  (розділ 2, 3). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано на десять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (270 найменувань) та 

додатків. 

Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом 

опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного 

питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано норми 

чинного законодавства України, акти судової практики; використано матеріал 

енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр 

матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає 

можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема 

дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.  

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми 

дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, 

що вона є одним із перших комплексних наукових досліджень проблеми змови 

у кримінальному праві України. В роботі змова розглядається як імперативний 

елемент співучасті у кримінальному правопорушенні. Положення наукової 

новизни отриманих результатів автором справедливо структуровано на ті, що 

отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали подальшого розвиту. 

Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної точок зору мають такі 

положення наукової новизни: 

1) з урахуванням правових позицій Верховного Суду обґрунтовано 

положення, що домовленість про спільне вчинення кримінального 

правопорушення − це перший етап, необхідна умова (обставина), яка свідчить  

про досягнення змови між співучасниками кримінального правопорушення; 

2) обґрунтовано, що у законодавчих конструкціях КК, побудованих з 

використанням терміна «змова», йдеться про спільні дії щонайменше двох 
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суб’єктів кримінального правопорушення, які спрямовані на досягнення 

загальної мети: заподіяння шкоди порядку суспільних відносин, який 

охороняється кримінальним законом України. При цьому дії учасників змови не 

завжди можна кваліфікувати як співучасть у вчиненні кримінального 

правопорушення. Зокрема, коли змова є видом готування до вчинення 

кримінального правопорушення, а вчинене кваліфікується з посиланням на ч. 1 

ст. 14, або коли змова є конститутивною ознакою складу правопорушення, а 

вчинене кваліфікується лише за статтею Особливої частини КК України 

(наприклад, за ст. 109); 

3) визначено, що змова як наскрізне кримінально-правове поняття є 

дихотомічним та розглядається як процес і результат. Змова на стадії готування 

передбачає взаємодію декількох суб’єктів кримінального правопорушення з 

метою узгодження рішення про спільне вчинення цього правопорушення 

(процес), а також погодження рішення про спільне вчинення кримінального 

правопорушення (результат). На стадії закінченого кримінального 

правопорушення змова як результат – це спільна участь у вчиненні 

кримінального правопорушення та досягнення загального суспільно 

небезпечного наслідку; 

4) виокремлено два види змови: ситуативну та попередню. Ситуативна 

змова має місце у випадках, коли один співучасник приєднується до діяльності 

іншої (інших) особи (осіб) під час учинення кримінального правопорушення до 

моменту його закінчення. Попередня змова передбачає досягнення її заздалегідь 

між співучасниками до початку виконання об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення одним із них, або  безпосередньо перед його 

вчиненням, але до моменту наявності замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 

5) здійснено інтерпретацію таких законодавчих конструкцій у 

Кримінальному кодексі України, як «змова стосовно» (ч. 1 ст. 109), «вступ у 

змову» (ч. 1 ст. 3693), «участь у змові» (ч. 1 ст. 437). Запропоновано у 

диспозиціях вказаних вище статей передбачати відповідальність за досягнення 

змови на вчинення відповідних суспільно небезпечних посягань. Обґрунтовано, 

що змова у цих випадках завжди є таким видом кримінального 

правопорушення, як злочин; 

6) запропоновано зміни ч. 1 ст. 67 КК України: викласти у такій редакції 

пункт 2 цієї статті: «вчинення злочину організованою групою або злочинною 

організацією», а також доповнити її пунктом 2¹ такого змісту: «вчинення 

кримінального правопорушення групою осіб або групою осіб за попередньою 

змовою». 

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики змови в кримінальному праві України. 
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Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного 

дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, 

мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науково-

теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, теоретичне і 

практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення 

щодо їх апробації тощо. 

Розділі 1 «Поняття та види змови у загальній частині кримінального права 

України» Автором у розділі 1 (підрозділ 1.1.) досліджено та констатовано, що 

змова – це структурний елемент системи співучасті. При цьому змова як 

імперативний елемент структури співучасті повинна містити визначеність щодо 

вчинення конкретного кримінального правопорушення, що полягає у 

поінформованості, яка, у свою чергу, виявляється у спільності дій 

співучасників.  

Заслуговує на увагу пропозиція автора у тому, щоб п. 2 ч. 1 ст. 67 КК 

викласти у такій редакції: «вчинення злочину організованою групою або 

злочинною організацією»; доповнити пунктом 2¹, відповідно до якого 

обставиною, що обтяжує покарання,  слід визнавати вчинення кримінального 

правопорушення групою осіб або групою осіб за попередньою змовою. Такий 

підхід не потребує внесення змін до ч. 2 ст. 67 КК. Вчинення злочину групою 

осіб або групою осіб за попередньою змовою стане факультативною 

обставиною, яка може визнаватися судом як така, що обтяжує покарання, а 

вчинення злочину організованою групою або злочинною організацією 

залишиться імперативом для суду при призначенні покарання (підрозділ 1.1.1.). 

Обґрунтовано умовивід, про те що учасників змови на вчинення 

кримінального правопорушення не завжди можна кваліфікувати як 

співучасників, зокрема, коли кримінально-правова  кваліфікація відбувається за 

ч. 1 ст. 14 як готування, або за закінчене кримінальне правопорушення 

(наприклад, злочин, передбачений ч. 1 ст. 109 КК), така змова за змістом є 

спільною діяльністю, співучастю. Тобто, з індуктивного умовиводу «співучасть 

= змова» випливає, що «змова = співучасть». 

Автором у розділі 1 (підрозділ 1.2.) запропоновано дефініцію поняття 

«змова», зокрема змова як поняття Загальної частини кримінального права 

України − це таємна домовленість двох чи більше суб’єктів кримінального 

правопорушення про спільне вчинення кримінального правопорушення та 

досягнення загального суспільно небезпечного наслідку. 

Обґрунтованим та практично значущим є запропоноване здобувачем 

розширення перелік кримінальних правопорушень у п. 4 ч. 1 ст. 963 КК шляхом 

вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених у ч. 5 ст. 143 

(участь у транснаціональних організаціях, що здійснюють незаконну торгівлю 

анатомічними матеріалами людини), у статтях 255 (створення злочинної 

організації), 257 (бандитизм). 
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Виявлено прогалину у правовому регулюванні у частині відсутності у 

нормах розділу XIV1 Загальної частини КК вказівки на те, що уповноважена 

особа може вчинити кримінальне правопорушення від імені та в інтересах 

юридичної особи самостійно або у співучасті. Для її усунення запропоновано 

автором відповідні зміни формулювання початку речення кожного з пунктів ч. 1 

ст. 963 КК. Наприклад, п. 1 ч. 1 цієї статті доцільно викласти у такій редакції: 

«вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 

самостійно або у співучасті будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями…». 

Розділ 2 «Змова як ознака складів кримінальних правопорушень у статтях 

особливої частини КК України» присвячено опису та проблемним питанням 

змови як конститутивної ознаки складу злочину, передбаченого статтями 109, 

3693, 437 КК України. Позитивно сприймаються положення роботи, в яких 

висвітлюється проблематика виокремлення спільних ознаки змови на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади 

У підрозділі 2.1 «Змова як конститутивна ознака складу злочину, 

передбаченого статтею 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»» автором 

проаналізовано та відзначено, що змова як суспільно небезпечне діяння у ч. 1 

ст. 109 КК характеризується такими ознаками: 1) змова може бути як 

відкритою, так і таємною; 2) це досягнення домовленості між двома або більше 

суб’єктами злочинів (кількісна ознака); 3) досягнення домовленості про спільні 

дії двох або більше суб’єктів злочину (якісна ознака); 4) метою змови є 

насильницька зміна або повалення конституційного ладу чи захоплення 

державної влади, а у випадку врахування висловлених нами пропозицій щодо 

криміналізації бездіяльності у вказаній вище статті, метою змови є ще й 

насильницьке утримування державної влади. 

Позитивно варто оцінити й проведене здобувачем дослідження питання 

особливостей попередньої змови як кваліфікуючої ознаки складів кримінальних 

правопорушень, за яким автор дійшов до висновку, що кваліфікуючі ознаки 

складів злочинів характеризуються такими істотними ознаками: 1) вказівка на 

такі ознаки у диспозиції статті Особливої частини КК; 2) позначають об’єктивні 

або суб’єктивні ознаки складів злочинів; 3) змінюють ступінь суспільної 

небезпеки злочину; 4) враховуються під час кримінально-правової кваліфікації 

діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень; 5) впливають на 

конструювання санкцій кваліфікованих складів кримінальних правопорушень та 

на міру покарання. 

Розділ 3 «Змова між співучасниками у правових позиціях Верховного 

Суду». У правових позиціях ВС змова на вчинення кримінального 

правопорушення констатується у випадках, коли співучасники, насамперед, 
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досягли домовленості про певні обставини, які належать до об’єктивних ознак 

складу кримінального правопорушення: об’єкта кримінального 

правопорушення, місця, часу, способу вчинення кримінального 

правопорушення. На підставі визначення співвідношення між поняття «об’єкт 

складу кримінального правопорушення» та «предмет складу кримінального 

правопорушення» як цілого та частини, автором запропоновано вдосконалити 

формулювання правових позицій ВС у цій частині з вказівкою у них не на 

об’єкт, а на предмет складу кримінального правопорушення. 

Зазвичай у правових позиціях ВС зазначається, що для групи осіб без 

попередньої змови факт встановлення змови є обов’язковим та констатується у 

випадку, коли співучасники кримінального правопорушення попередньо не 

домовлялися про його вчинення, однак спонтанно ситуативно об’єднали свої 

зусилля для досягнення загального протиправного результату.  

Наявність попередньої змови між співучасниками зазвичай не 

констатується у випадку вчинення кримінального правопорушення 

організованою групою. Однак у постановах ВС сформульовано правову 

позицію, відповідно до якої дається оцінка досягненню попередньої змови між 

учасниками організованої групи, якщо діяльність цієї групи була припинена на 

етапі такої змови без подальшого вчинення протиправних дій її учасниками. ВС 

справедливо зауважує, що учасником організованої групи може бути й особа, 

яка готувала вчинення кримінального правопорушення. А тому якщо діяльність 

організованої групи була припинена на стадії готування злочину, ця група 

здійснила готування, а діяння, що становить об’єктивну сторону складу 

кримінального правопорушення, було виконане не всіма, а одним чи двома її 

учасниками, кримінальне правопорушення має бути кваліфіковано як таке, що 

вчинене організованою групою.   

У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають 

зміст дисертаційного дослідження, результати використання різних 

методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на 

дослідженому матеріалі. В додатках відображено список опублікованих 

дисертантом праць та результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: науково-дослідницькій діяльності – для подальшого 

вивчення кримінально-правових аспектів змови як наскрізного кримінально-

правове поняття; у нормотворчій діяльності з метою вдосконалення положень 

чинного законодавства України; у правозастосовній діяльності – під час 

підготовки змін та доповнень до КК України щодо вдосконалення та введення 

відповідальності за змову в статтях особливої частини КК України; в 
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навчальному процесі – положення й висновки дисертаційного дослідження 

можуть бути використані під час викладання навчальних дисциплін з 

кримінального права, кримінального процесуального та кримінально-

виконавчого права. 

Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову 

позицію. 

Щодо розділу: доцільним вважаю доповнити його дослідженням, як 

впливає змова на вчинення кримінального правопорушення на призначення 

покарання. Адже відповідно до ст. 67 КК України це є обставиною, яка його 

обтяжує. Натомість в роботі є лише розлоге цитування судової практики.  

Варто звернути автору увагу на можливі способи врахування практики 

Європейського суду з прав людини в процесі кримінально-правової кваліфікації 

злочинів вчинених групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 

організованою групою або злочинною організацією. Слід уточнити в роботі, як 

саме рішення ЄСПЛ мають застосовуватись, та яке їх значення під час 

здійснення кримінально-правової кваліфікації?  

Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому 

вони не применшують позитивного значення дисертації. Підтвердженням 

обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного 

дослідження відображено в 10 наукових публікаціях, з яких п’ять статей 

опубліковано у фахових періодичних виданнях України, дві – у зарубіжних 

наукових виданнях, з яких одна − у виданні країни Євросоюзу (Словенія), а 

також тези трьох доповідей на науково-практичних конференціях. Ці публікації 

за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження, доводять повноту 

опублікування отриманих результатів та наявність їх достатньої кількості. 

Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам досліджуваної проблеми 

і не дублюють одна одну. Дисертація має високий теоретичний рівень і 

практичне значення, а її зміст може бути покладено в основу майбутньої 

монографічної роботи дисертанта. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Я. А. Резніка на тему «Змова в 

кримінальному праві України» відповідає спеціальності 081 Право та вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№ 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 

167. Дисертація Я. А. Резніка «Змова в кримінальному праві України» може 
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бути рекомендована до захисту на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

Також в обговоренні результатів проведеного Резніком Я.А. 

дисертаційного дослідження взяв участь М.І Сірий, який акцентував увагу на 

тому, що актуальність теми дисертаційного дослідження розкрита повністю як у 

тексті дисертації, так і під час виступу на фаховому семінарі. На думку М.І. 

Сірого, автору вдалося комплексно дослідити проблемні питання змови в 

кримінально праві, обґрунтовано що змову необхідно розглядати як необхідний 

імперативний елемент співучасті у кримінальному правопорушенні; поділяючи 

наукову позицію про доцільність використання поняття необхідної співучасті, 

запропоновано включення у науковий обіг таких понять, як «необхідна змова» 

та «корупційна змова»; визначено, що змова як наскрізне кримінально-правове 

поняття є дихотомічним та розглядається як процес і результат; обґрунтовано, 

що у законодавчих конструкціях КК, побудованих з використанням терміна 

«змова», йдеться про спільні дії щонайменше двох суб’єктів кримінального 

правопорушення, які спрямовані на досягнення загальної мети: заподіяння 

шкоди порядку суспільних відносин, який охороняється кримінальним законом 

України. Враховуючи вищевикладене, дисертація Резніка Я.А. на тему «Змова в 

кримінальному праві України» відповідає вимогам, які пред’являються до 

дисертації, та може бути рекомендована до разової спеціалізованої вченої ради 

для попереднього розгляду  і захисту на здобуття ступеня доктора філософії. 

Гацелюк В.О. акцентував увагу на глибокому змісті авторських визначень 

і висновків. Відзначив, що дисертаційне дослідження є теоретично та практично 

значущим. Підкреслив, що у процесі доповіді головних положень 

дисертаційного дослідження, а також під час відповідей на запитання 

співробітників відділу проблем кримінального права, кримінології та 

судоустрою, Резнік Я.А. продемонстрував теоретичні знання, здатність до 

узагальнень судової практики та доктринальних джерел, на підставі яких була 

підготовлена дисертаційна робота, вміння формулювати власні висновки. 

Козлюк Л.Г. зазначила, що автором використано багато прикладів із 

судової практики останніх років для обґрунтування або ж підтвердження 

висновків дослідження. Така увага до практичного застосування кримінального 

законодавства свідчить про практичну значущість отриманих результатів. Крім 

того, Резнік Я.А. сформулював та належним чином обґрунтувала зміни та 

доповнення до норм чинного КК України, які сприятимуть як удосконаленню 

правозастосування у цій сфері, так і забезпечать однозначне застосування його 

положень. Окремої уваги заслуговує також аналіз ст. 109 КК України, та 

позиція автора про необхідність криміналізації насильницького утримання 

державної влади, зокрема криміналізувати доцільно не насильницьке 

утримання, а насильницьке утримування державної влади (дію, а не результат), 
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оскільки протиправним у цьому випадку є сам факт застосування насильства 

для того, щоб утримати владу у своїх руках. 

 

Головуючий на засіданні завідувач відділу Костенко О. М. звернув увагу 

на комплексний характер проведеного дослідження, вміле використання 

емпіричних джерел, оскільки авторка формулює висновки на підставі наукових 

позицій, сформованих у науці кримінального права, правових позицій вищих 

судових органів, відзначив значний обсяг опрацьованих джерел, що надало 

можливість дійти всебічно обґрунтованих висновків з питань, які 

досліджувалися. Констатовано, що дисертація Резніка Я.А. на тему «Змова в 

кримінальному праві України» відповідає всім встановленим вимогам. 

 

 

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Резніка Ярослава Анатолійовича  

 на тему: «Змова в кримінальному праві України», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Упродовж останніх років в 

Україні спостерігається зростання кількості кримінальних правопорушень, 

вчинених за змовою між кількома особами, що свідчить про підвищену 

суспільну небезпеку вчиненого та тих осіб, які змовилися на вчинення 

кримінального правопорушення. Активізація такої форми протиправної 

поведінки зумовлює й використання державою різноманітних засобів 

кримінально-правового реагування, зокрема, можливостей Кримінального 

кодексу України. Проблема змови на вчинення кримінального правопорушення 

зазвичай розглядається науковцями у межах дослідження співучасті. Так, 

науковці визнають злочинну змову однією із найбільш небезпечних форм 

злочинності як в Україні, так і світі. При цьому для групових та організованих 

форм співучасті поняття змови є ключовим. Цей термін міститься у визначеннях 

форм співучасті (ст. 28 КК України), а також вказується серед обставин, що 

обтяжують покарання (ст. 67 КК України).  

Разом з тим змова є ознакою не лише співучасті, а притаманна й іншим 

законодавчим конструкціям. Так, у Кримінальному кодексі України змова є 

одним із видів готування до кримінального правопорушення (ст. 14), як 

самостійне кримінальне правопорушення (статті 109, 369
3
, 437 КК України), а 

також передбачається як кваліфікуюча ознака у статтях Особливої частини КК 

України. В окремих випадках кримінальні правопорушення, що полягають у 
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злочинній змові, є підставою для застосування щодо юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру.  

Інститут співучасті у злочині зазнав певної трансформації у зв’язку з  

набранням чинності 01.07.2020 Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII, відповідно до 

якого виокремлено такі види кримінальних правопорушень, як кримінальний 

проступок і злочин. Відповідно до його положень відбулася заміна термінів 

«злочинність», «злочинний» у всіх відмінках на термінологічні звороти 

«кримінальне правопорушення», «кримінальна протиправність», «кримінально 

протиправний». 

Вектор досліджень проблеми змови у кримінальному праві України 

зазвичай стосується важливих, однак окремих питань кваліфікації, кримінально-

правової характеристики групових кримінальних правопорушень, тоді як 

проблеми загального характеру залишаються поза межами дослідницького поля. 

Однією з таких загальних проблем наскрізного характеру є змова на вчинення 

кримінального правопорушення. Феномен змови стосується значної кількості 

законодавчих конструкцій та потребує самостійного дослідження. У теорії 

кримінального права відповідні питання розглядалися окремими науковцями, 

зокрема,  П. П. Андрушком, М. І. Бажановим, В. І. Борисовим, Л. П. Брич, 

В. М. Бурдіним, І. Я. Вакулою, А. А. Вознюком, В. О. Глушковим, 

Д. М. Горбачовим, В. К. Грищуком, Н. О. Гуторовою, О. О. Дудоровим, 

О. П. Дячкіним, Г. П. Жаровською, З. А. Загиней-Заболотенко, К. П. Задоєю, 

І. М. Карпенком, О. О. Квашею, І. А. Копйовою, О. М. Костенком, 

О. М. Литваком, М. І. Мельником, В. А. Мисливим, П. П. Михайленком, 

А. А. Музикою, В. О. Навроцьким, Р. С. Орловським, В. І. Осадчим, 

М. І. Пановим, А. В. Савченком, В. Я. Тацієм, В. В. Ткаченко, В. П. Тихим, 

А. Н. Трайніним, О. В. Ус, П. Л. Фрісом, М. І. Хавронюком, Д. М. Харком, Р. Л.  

Чорним, С. Д. Шапченком, М. Д. Шаргородським, В. М. Янком, Н. М. Ярмиш, 

С. С. Яценком та іншими. Попри значний внесок цих науковців у розробку 

проблеми змови, недостатньо дослідженими на сьогодні залишаються питання 

щодо значення змови у структурі співучасті, визначення поняття змови, 

кваліфікації дій учасників змови, вчинення кримінальних правопорушень у 

змові як підстави застосовування заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб,  характеристики основних складів кримінальних 

правопорушень, які полягають у змові, а також попередньої змови групи осіб як 

кваліфікуючої ознаки складів кримінальних правопорушень тощо. 

Все наведене свідчить про актуальність і важливість теми, обраної 

для наукового дослідження. 

В зв’язку з чим актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю 

теоретичної розробки та вивченню поняття «змова» як окремої правової 
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категорії, та в деяких випадках як елементу (ознаки) злочину, та запозичення 

досвіду (теоретичного та практичного) зарубіжних країн для проблематики 

вивчення та впровадження в законодавство нашої держави даного поняття. 

Усе наведене вище обумовлює актуальність і своєчасність комплексного 

дослідження проблем змо в кримінальному праві України, яке сприятиме 

вдосконаленню вітчизняного кримінального законодавства та правозастосовної 

практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах тем науково-дослідної роботи 

відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: «Проблеми забезпечення 

правопорядку засобами кримінальної юстиції (в контексті європейських 

стандартів)» (ІІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р., номер державної реєстрації 

0114U003872); «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції 

України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер державної реєстрації 

0117U002703). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка науково-

теоретичних засад змови у кримінальному праві України. Мета дослідження 

конкретизується у таких завданнях:  

– установити місце змови у структурі співучасті у кримінальному 

правопорушенні; 

– визначити особливості корупційної змови в контексті необхідної 

співучасті; 

– узагальнити наукові підходи до розуміння злочинної змови у діяльності 

злочинних організацій;  

– установити сутність змови як виду готування до кримінального 

правопорушення; 

– визначити змову на вчинення кримінального правопорушення як матеріальної 

підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; 

– охарактеризувати змову як конститутивну ознаку складів кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 109 (змова на вчинення дій, вчинених 

з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади), 369
3
 (вступ у змову щодо результатів офіційного 

спортивного змагання), 437 (участь у змові, що спрямована на вчинення 

планування, підготовки або розв’язування агресивної війни чи воєнного 

конфлікту) КК України; 

– встановити властивості змови як кваліфікуючої ознаки складів 

кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК; 

– визначити суть правових позицій Верховного Суду стосовно змови 

на вчинення кримінального правопорушення; 
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– розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України 

про кримінальну відповідальність та практики його застосування у частині 

відповідальності за змову на вчинення кримінального правопорушення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, порядок яких порушується 

внаслідок спільного вчинення кримінальних правопорушень. 

Предметом дослідження є змова у кримінальному праві України. 

Методи дослідження. Філософською основою дослідження стало 

використання загальнонаукових методів пізнання, насамперед системно-

структурного аналізу явищ, що дозволило вдосконалити поняття структури 

співучасті у кримінальному правопорушенні (підрозділи 1.1., 1.2), вивчити 

поняття змови у вчиненні кримінального правопорушення у системному 

зв’язку з нормами Особливої частини КК України, в якій криміналізовано 

відповідне суспільно небезпечне діяння (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), дослідити 

використання у статтях Особливої частини КК України такої кваліфікуючої 

ознаки, як попередня змова групи осіб (підрозділ 2.4). Формально-

догматичний метод застосовувався під час тлумачення кримінально-

правових норм, які регулюють кримінальну відповідальність за змову та 

окремих термінів і термінологічних зворотів (розділи 1, 2). Формально-

логічний слугував виявленню суперечностей поняттєвого апарата КК щодо 

відповідальності осіб, які змовилися на вчинення кримінального 

правопорушення (розділи 1, 2). Метод аналізу та синтезу слугував 

виокремленню конститутивних ознак змови (всі розділи). Семантичний 

дозволив визначити зміст таких понять: «змова», «співучасть», «спільність», 

«вид», «форма», «вступ у змову», «попередня змова», «корупційна змова», 

«необхідна змова», «участь у змові», «організована група», «злочинна 

організація», «злочинна спільнота», «взаємодія», «система», «порядок», 

«структура», «кваліфікуюча ознака складу кримінального правопорушення» 

(всі розділи). Компаративістський метод використано під час порівняння 

закону України про кримінальну відповідальність з відповідними 

кримінально-правовими нормами інших держав (розділи 1, 2). За допомогою 

методу моделювання розроблено проєкт змін до КК України в частині 

відповідальності за змову у вчиненні кримінального правопорушення, а також 

сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення судової практики  

(розділ 2, 3). 

Емпіричну основу дисертації становлять результати вивчення 

та узагальнення судової практики у справах про змову на вчинення 

кримінального правопорушення, що були розглянуті судами України протягом 

2014–2020 років. (всього 150 судових рішень); правові позиції Верховного 

Суду. 



31 
 

Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці із загальної теорії 

права, кримінального права та інших галузей права, філософії, психології, 

соціальної психології, а також енциклопедичні та довідкові видання. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

нормативно-правові акти, кримінальне, кримінальне процесуальне законодавство, 

інші закони та підзаконні нормативно-правові акти України, законодавчі акти 

деяких зарубіжних країн. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших комплексних наукових досліджень проблеми змови 

у кримінальному праві України. Найбільш важливі положення, висновки 

та пропозиції, що сформульовані в дисертації та містять ознаки новизни, такі: 

вперше: 

1) змова розглядається як необхідний імперативний елемент співучасті 

у кримінальному правопорушенні. Поділяючи наукову позицію про доцільність 

використання поняття необхідної співучасті, запропоновано включення у 

науковий обіг таких понять, як «необхідна змова» та «корупційна змова»; 

2) з урахуванням правових позицій Верховного Суду обґрунтовано 

положення, що домовленість про спільне вчинення кримінального 

правопорушення − це перший етап, необхідна умова (обставина), яка свідчить  

про досягнення змови між співучасниками кримінального правопорушення; 

3) обґрунтовано, що у законодавчих конструкціях КК, побудованих 

з використанням терміна «змова», йдеться про спільні дії щонайменше двох 

суб’єктів кримінального правопорушення, які спрямовані на досягнення 

загальної мети: заподіяння шкоди порядку суспільних відносин, який 

охороняється кримінальним законом України. При цьому дії учасників змови 

не завжди можна кваліфікувати як співучасть у вчиненні кримінального 

правопорушення. Зокрема, коли змова є видом готування до вчинення 

кримінального правопорушення, а вчинене кваліфікується з посиланням на ч. 1 

ст. 14, або коли змова є конститутивною ознакою складу правопорушення, а 

вчинене кваліфікується лише за статтею Особливої частини КК України 

(наприклад, за ст. 109); 

4) визначено, що змова як наскрізне кримінально-правове поняття 

є дихотомічним та розглядається як процес і результат. Змова на стадії 

готування передбачає взаємодію декількох суб’єктів кримінального 

правопорушення з метою узгодження рішення про спільне вчинення цього 

правопорушення (процес), а також погодження рішення про спільне вчинення 

кримінального правопорушення (результат). На стадії закінченого 

кримінального правопорушення змова як результат – це спільна участь у 

вчиненні кримінального правопорушення та досягнення загального суспільно 

небезпечного наслідку; 
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5) виокремлено два види змови: ситуативну та попередню. Ситуативна 

змова має місце у випадках, коли один співучасник приєднується до діяльності 

іншої (інших) особи (осіб) під час учинення кримінального правопорушення 

до моменту його закінчення. Попередня змова передбачає досягнення 

її заздалегідь між співучасниками до початку виконання об’єктивної сторони 

складу кримінального правопорушення одним із них, або  безпосередньо перед 

його вчиненням, але до моменту наявності замаху на вчинення кримінального 

правопорушення; 

6) здійснено інтерпретацію таких законодавчих конструкцій 

у Кримінальному кодексі України, як «змова стосовно» (ч. 1 ст. 109), «вступ 

у змову» (ч. 1 ст. 369
3
), «участь у змові» (ч. 1 ст. 437). Запропоновано 

у диспозиціях вказаних вище статей передбачати відповідальність за досягнення 

змови на вчинення відповідних суспільно небезпечних посягань. Обґрунтовано, 

що змова у цих випадках завжди є таким видом кримінального правопорушення, 

як злочин; 

7) запропоновано зміни ч. 1 ст. 67 КК України: викласти у такій редакції 

пункт 2 цієї статті: «вчинення злочину організованою групою або злочинною 

організацією», а також доповнити її пунктом 2¹ такого змісту: «вчинення 

кримінального правопорушення групою осіб або групою осіб за попередньою 

змовою»; 

удосконалено: 

8) запропоновано дефініцію поняття «змова», під якою розуміється таємна 

домовленість двох чи більше суб’єктів кримінального правопорушення 

про спільне вчинення правопорушення та досягнення загального суспільно 

небезпечного наслідку;  

9) ідею про «доктрину змови» в діяльності структурно організованих 

злочинних об’єднаннях (зокрема, таких злочинних організацій, як спільнота, 

транснаціональна організація, банда, терористична організація). У цьому сенсі 

запропоновано розглядати змову як найбільш небезпечний прояв спільної 

злочинної діяльності в контексті відповідальності учасників організованих 

структурованих об’єднань, які здійснюють тривалу систематичну злочинну 

діяльність; 

10) пропозиції щодо необхідності вдосконалення КК України у частині 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

за кримінальні правопорушення, вчинені її уповноваженою особою у змові 

з іншими співучасниками (З. А. Загиней-Заболотенко, О. З. Гладун, 

О. П. Провоторов). Запропоновано підставою застосування таких заходів  

вважати вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи самостійно або у співучасті будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями, вказаних у ст. 96
3
 КК; розширити перелік злочинів у п. 

4 ч. 1 цієї статті шляхом вказівки на кримінальні правопорушення, передбачені 
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у ч. 5 ст. 143 (участь у транснаціональних організаціях, що здійснюють 

незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини), у статтях 255 

(створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а 

також участь у ній), 257 (бандитизм) цього Кодексу; 

11) пропозиції щодо коригування диспозиції ст. 369
3
 КК України з метою 

усунення прогалин та приведення у відповідність з регулятивним 

законодавством України (О. О. Дудоров, М. А. Журба, З. А. Загиней, К. 

П. Задоя, В. В. Комар та інших). Запропоновано криміналізувати досягнення 

змови стосовно надання спортсменами, допоміжним персоналом, який бере 

участь у спортивному змаганні, посадовими особами у сфері спорту 

ексклюзивної спортивної інформації; передбачити вступ у змову як суспільно 

небезпечне діяння, а не як спосіб учинення кримінального правопорушення, 

встановивши відповідальність за досягнення домовленості зі спортсменами, 

допоміжним персоналом, посадовими особами у сфері спорту з метою 

протиправного впливу на результат офіційного спортивного змагання; 

12) правила конструювання кваліфікованих складів кримінальних 

правопорушень (З. А. Загиней-Заболотенко, Т. А. Леснієвські-Костарева, 

О. К. Марін, О.З. Мармура, В. О. Навроцький, І. М. Наконечна тощо): вчинення 

кримінального правопорушення організованою групою не слід розміщувати у 

тій частині статті, що передбачає вчинення правопорушення за попередньою 

змовою групою осіб, а доцільно розміщувати у наступній частині статті 

Особливої частини КК України; під час конструювання кваліфікованих складів 

кримінальних правопорушень за допомогою використання такої обставини, як 

змова на вчинення правопорушення, доцільно послуговуватися правилом 

парного використання таких кваліфікуючих ознак, як вчинення 

правопорушення за попередньою змовою групою осіб та організованою групою 

як засобу диференціації кримінальної відповідальності; 

13) поняття структури співучасті (О. О. Кваша), яку запропоновано 

розглядати як порядок рольових, функціональних і суб’єктивних зв’язків між 

учасниками, які змовилися і взаємодіють між собою з метою досягнення 

загального суспільно небезпечного наслідку та реалізації власних цілей у межах 

групових. Такий підхід свідчить про імперативний характер змови 

як конститутивного елементу структури співучасті; 

14) розуміння негативної ознаки групи осіб («без попередньої змови між 

співучасниками») (ч. 1 ст. 28 КК України), яка передбачає наявність цієї форми 

співучасті за умови відсутності попередньої змови; 

дістали подальшого розвитку: 

15) критика позиції про спільну (загальну) вину при співучасті. Умисел 

кожного співучасника кримінального правопорушення має індивідуальний 

характер з наявністю спільних елементів: усвідомлення спільності участі у 
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вчиненні кримінального правопорушення (інтелектуальний елемент), бажання 

настання загального суспільно небезпечного наслідку (вольовий елемент); 

16) наукова позиція (М. І. Бажанов, О. О. Кваша, І. А. Копйова та інші) 

щодо двостороннього суб’єктивного зв’язку як обов’язкової ознаки 

співучасті. Обґрунтована імперативність змови для будь-якої форми 

співучасті у кримінальному правопорушенні; 

17) ознаки змови як конститутивної ознаки складу правопорушення, 

передбаченого ст. 109 КК (О. Ф. Бантишев, І. В. Діордіца, В. К. Матвійчук, 

В. О. Навроцький, Є. І. Харитонов та інші), до яких віднесено: її відкритий 

або таємний характер; досягнення домовленості між двома або більше 

суб’єктами кримінального правопорушення (кількісна ознака) про спільні дії 

двох або більше суб’єктів кримінального правопорушення (якісна ознака); мета 

– насильницька зміна або повалення конституційного ладу чи захоплення 

державної влади, а також насильницьке утримування державної влади (за умови 

криміналізації відповідних дій); 

18) узагальнення правових позицій Верховного Суду стосовно змови 

у кримінальному праві України. Про наявність змови на вчинення 

кримінального правопорушення свідчать, зокрема, досягнення домовленості 

про певні обставини, які належать до об’єктивних ознак складу кримінального 

правопорушення: предмета, місця, часу, способу; розподіл функцій або розподіл 

ролей між співучасниками; вчинення спільних узгоджених дій, спрямованих 

на вчинення конкретного кримінального правопорушення; вчинення 

співучасниками у межах попередньої домовленості різних за своїм характером 

дії, однак їхня поведінка була спрямована до досягнення спільного результату 

та була об’єднана єдиним умислом; досягнення домовленості в усній або 

письмовій формі або у вигляді конклюдентних дій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертації висновки й рекомендації стосовно змови у кримінальному праві 

України можуть бути використані у таких сферах:  

– науково-дослідницькій – для подальшого дослідження правових проблем 

змови у кримінальному праві України (акт впровадження результатів дисертації 

у наукову діяльність Інституту держави та права ім. В. М. Корецького 

НАН України від 16.09.2020.);  

– нормотворчій – для подальшого вдосконалення законодавства України 

про кримінальну відповідальність у частині змови на вчинення кримінального 

правопорушення;  

– правозастосовній – для використання під час кримінально-правової 

кваліфікації змови на вчинення кримінального правопорушення (акт впровадження 

в практичну діяльність Верховного Суду від 28.10.2020 №714 /0/158-20);  

– навчальній – під час викладання кримінального права України, 

спеціальних курсів, підготовки відповідних розділів підручників, навчальних 
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посібників, методичних рекомендацій, науково-практичних коментарів 

Кримінального кодексу Україні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й теоретичні 

висновки дисертації оприлюднено на таких науково-практичних заходах:  

міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали (м. Київ, 

07.12.2018), міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення прав 

і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в Україні: ІІ Київський 

полілог» (м. Київ, 27.12.2018); міжвузівському науково-практичному круглому 

столі «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи 

їх вирішення» (м. Київ, 22.03.2019). 

Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані в дисертації положення 

та висновки ґрунтуються на власних дослідженнях. Ідеї та розробки, що 

належать співавтору публікацій за темою дисертації, здобувачем не 

використовувалися. В опублікованих у співавторстві наукових публікаціях 

особистим внеском здобувача є теоретичні розробки щодо змови як 

імперативного елементу структури співучасті, виокремлення  поняття 

ситуативної змови, а також розуміння змови як внутрішньо притаманної 

властивості природі корупції.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що включають десяти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 236 

сторінок, з них  список використаних джерел (270 найменування) на 31 

сторінках, додатки − 5 сторінок. 
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2019. № 2. С. 113–126. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-

2019/reznik.pdf 

6. Резник Я. А. Понятие сговора в системе норм уголовного права 

Украины. Вестник академии правоохранительных органов. 2019. № 11. С. 30–

36.  

7. Резнік Я.А. Змова і співучасть у злочині: співвідношення понять. 

Visegrad journal on human rights. № 3 (volume 1). 2020. S. 107–112. 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Резнік Я., Кваша О. Корупція як злочинна змова. Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 07.12.2018): у 2 ч. Київ: НАВС, 2018. Ч. 1.  

С. 69–72. 

9. Резнік Я. А. Змова як конститутивна ознака групової та 

організованої злочинної діяльності. Кримінологічна теорія і практика: досвід, 

проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. наук.-практ. 

круглого столу (м. Київ. 22.03.2019). / ред. кол. В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. 

С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 235–238. 

10. Резнік Я.А. Щодо поняття «корупційна змова» у кримінальному 

праві. Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової 

трансформації в Україні: ІІ Київський полілог: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 27.12.2018). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 100–

103. 

 

Характеристика особистості здобувача. 
Резнік Ярослав Анатолійович народився 05 липня 1988 року у смт. 

Лугини, Житомирської області. З 01.09.2005 по 30.06.2009 навчався в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 

спеціальністю «Правознавство», який закінчив в 2009 році та отримав диплом 

бакалавра. З 01.09.2009 по 30.06.2010 навчався в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», який 

закінчив в 2010 році та отримав диплом спеціаліста з відзнакою. З 01.09.2010 по 

31.05.2012 навчався в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка за спеціальність «Правознавство», який закінчив в 2012 році та 

отримав диплом магістра з відзнакою. З 01.09.2016 по 15.11.2018 навчався в 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 

за  спеціальність «Економіка» (спеціалізація – управління персоналом), який 

закінчив в 2018 році та отримав диплом магістра. У 2011 ріці працював 

помічником судді Києво-Святошинського районного суду Київської області. З 

2012 року по 2019 рік працював помічником судді Господарського суду міста 



37 
 

Києва. З 2020 року до цього часу працює юристом в Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Торговий Дім Айссторм». 

Із 1 листопада 2017 року по теперішній час є аспірантом відділу проблем 

кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України. 

 

Оцінка мови та стилю дисертації. 
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної 

термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і 

відповідають стилю науково-дослідної літератури. 

 

За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

виконаного Резніком Я.А., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

 

УХВАЛЕНО: 

 

 1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Резніка Ярослава Анатолійовича на тему: 

«Змова в кримінальному праві Україні». 

 

 2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Я.А. Резніка 

є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних питань, 

характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. Вищенаведене свідчить про 

особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки, зокрема доктрини 

вітчизняного кримінального права. Подане до захисту дисертаційне 

дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №  261 ( зі змінами і 

доповненнями від 03 квітня  2019 року №  283), пункту 10  Порядку  проведення 

експерименту з присудження  ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  06 березня 2019 р.   №  167. 
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