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ПРОБЛЕМА НАУКОВОСТІ ТЕОРІЙ

Постановка проблеми. Пробно висунута автором цієї статті фундамен-
тальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення1 ґрун-
тується на одному із впливових напрямків західної філософії науки «критич-
ний розум»2. Ця філософія науки, на відміну від сучасної української юридич-
ної науки, аргументовано стверджує: теорія, що не спростовна жодною мисли-
мою подією, є ненауковою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософи Х. Альберт, 
П. Бернайс, В.М. Садовський, І.З. Шишков, Д.П. Сепетий та ін. поділяють 
погляди філософії науки «критичний розум» щодо спростовності як критерію 
розмежування науки та ненауки. Натомість українська юридична наука дотри-
мується традиційного принципу підтвердження теорій як критерію їх науко-
вості: акад. М.І. Козюбра вказує на критерії науковості, до яких, зокрема, від-
носить обґрунтованість, верифікованість, і стверджує, що без відповідності 
цим критеріям жодна система знань на статус науки претендувати не може [1, 
c. 112]; акад. П.М. Рабінович рекомендує дотримуватися загальнометодологіч-

1 Див. мою концептуальну статтю «Критично-правове мислення» // Часопис Київ-
ського університету права. — 2014. — № 3. 
2 Засновником філософії науки «критичний розум» є Карл Раймонд Поппер (1902–
1994), австро-англійський філософ, один із найвидатніших філософів ХХ ст., логік, 
методолог, автор знаменитих праць: «Відкрите суспільство та його вороги», «Зли-
денність історицизму», «Логіка наукового дослідження», «Припущення та спрос-
тування», Об’єктивне знання». — В.Д.

© В.О. Десятник, 2016
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ного постулату «встановлення єдиної істини, імовірність якої можна довести й 
перевірити за посередництвом певного об’єктивного критерію» [2, c. 212]; 
проф. М.С. Кельман розглядає сучасну науку як діяльність з виробництва, 
зокрема, достовірного, обґрунтованого знання [3, c. 7]. 

Метою статті є спроба більш детального пояснення позицій філософії 
науки «критичний розум» щодо проблеми науковості теорій. Ці позиції разом 
із антиіндуктивізмом, критерієм розмежування науки та ненауки, гіпотетич-
ністю наукового знання, його об’єктивністю та зростанням, науковим методом 
тощо1 є засадами філософії науки «критичний розум», а отже, й пробно вису-
нутої мною логіко-методологічної концепції критично-правового мислення.

Основні результати дослідження. Лорд Е. Бойл вражений масштабами 
вкладу К.Поппера в західну наукову думку. Йдеться насамперед про централь-
ну тезу: «критерієм наукового статусу теорії є її фальсифікованість, спростов-
ність чи перевірюваність ... Кожна справжня перевірка теорії — це спроба 
фальсифікувати, чи спростувати її ...» [4, c. 342]. Перевага, що надається поп-
перівським критеріям спростовності, над підтвердженням, пов’язана з тією 
обставиною, що в науці нас в основному цікавлять загальні закони, які за 
своєю логічною структурою не можуть бути доведені одним конкретним при-
кладом, але цілком можуть бути тільки одним конкретним прикладом спрос-
товані [4, c. 155]. К. Поппер з надзвичайною послідовністю пов’язує всі аспек-
ти своєї епістемології та методології з єдиною ідеєю спростовності [4, c. 272].

1. Перевірюваність теорій є їх спростовність. У лекції, прочитаній в 
Кембриджі (1953 р.), К. Поппер сформулював, зокрема, такі висновки: легко 
отримати підтвердження, або верифікації, майже для кожної теорії, якщо ми 
шукаємо підтверджень; кожна «хороша» наукова теорія є певною забороною: 
вона забороняє появу певних подій, чим більше теорія забороняє, тим вона 
краща; теорія, що не спростована жодною мислимою подією, є ненауковою, 
неспростовність є не перевагою теорії (як часто думають), а її недоліком; 
кожна справжня перевірка теорії є спробою її фальсифікувати, тобто спросту-
вати, перевірюваність є спростовність, при цьому існують ступені перевірюва-
ності, одні теорії більш перевірювані, більшою мірою спростовні, ніж інші; 
підтверджувальне свідчення не повинно прийматися за винятком тих випад-
ків, коли воно є результатом справжньої перевірки теорії. Це означає, що його 
слід розуміти як результат серйозної, але безуспішної спроби спростувати 
теорію; деякі справді перевірювані теорії після того, як виявлена їх хибність, 
все-таки підтримуються їхніми прихильниками, наприклад, за допомогою вве-
дення таких допоміжних припущень ad hoc (щодо цього випадку — лат.) або за 
допомогою такої переінтерпретації ad hoc теорії, які звільняють її від спросту-
вання. Така процедура завжди можлива, але вона рятує теорію від спростуван-
ня тільки ціною знищення або принаймні зменшення її наукового статусу. Все 

1 Опис цих методологічних засад  див. у моїх статтях, опублікованих в Часописі 
Київського університету права. – 2014. — № 4; 2015. — № 1–4). Спростовність як 
критерій розмежування науки та ненауки був описаний спрощено як методологіч-
ний постулат (див.  Часопис Київського університету права. — 2015. — № 1).
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сказане К. Поппер підсумовував у такому твердженні: критерієм наукового 
статусу теорії є її спростовність чи перевірюваність [5, c. 36–37]. 

2. Спростовність теорій замість їх підтвердження. Спростування 
досвідом є хоча й важливим, але частковим випадком більш загальної проце-
дури – процедури раціональної критики, пошуку аргументів проти цієї теорії. 
Теорія може бути спростована не лише через безпосереднє зіставлення зі спо-
стережуваними фактами, які їй суперечать, але й через виявлення в ній вну-
трішніх логічних суперечностей, а також через виявлення суперечностей між 
цією теорією та іншими теоріями, які вважаються істинними. Якщо теорія 
витримує раціональну критику (зокрема, всі перевірки досвідом, які ми може-
мо для неї придумати, та які, у випадку хибності теорії, з великою ймовірністю 
її б спростували), то ми можемо умовно прийняти її за істинну. Умовність 
означає, що спроби раціональної критики, спростування теорії можуть продо-
вжуватися, і якщо в цьому процесі будуть виявлені нові аргументи й факти, які 
спростовують теорію, то варто переглянути наше рішення й визнати цю теорію 
хибною. Як правило, спроби спростування раніше чи пізніше виявляють слаб-
кі місця теорії та змушують науковців до пошуку нових, кращих теорій, які 
краще витримують спроби спростування, – завдяки чому й здійснюється роз-
виток знання [6, c. 79–80]. Раніше вважалося, що пізнання починається зі спо-
стережень і досвіду, на основі яких потім у результаті їх узагальнення форму-
люються гіпотези, натепер, згідно з новою методологічною установкою, теорії 
не виникають із наших спостережень та експериментів, а лише перевіряються 
на них, тобто філософія науки «критичний розум» не відмовляється зовсім від 
спостережень та експериментів, вони просто відіграють роль перевірок. Однак 
ця філософія науки заперечує будь-яку можливість індуктивної методології, 
тому що індуктивний процес практично неможливий, це міф [7, c. 105]. 

Д. Міллер, провідний представник британської філософії науки «кри-
тичний розум», стверджує, що К. Поппер правильно вирішив юмівську про-
блему індукції в «Логіці наукового дослідження» [8, c. 2]. Намагаючись зрозу-
міти світ, люди висувають гіпотези, створюють теорії та формулюють закони, 
але вони ніколи не можуть з упевненістю сказати, що зі створеного ними — 
істинне. Єдине, на що вони здатні, — це виявити хибу в своїх поглядах й від-
кинути її. Постійно виявляючи й відкидаючи хибу, вони таким чином можуть 
наблизитися до істини. Це виправдовує їх прагнення до пізнання й обмежує 
скептицизм. Наукове пізнання й філософія науки спираються на дві фунда-
ментальні ідеї: ідею про те, що наука здатна дати й дає нам істину, та ідею про 
те, що наука звільняє нас від помилок і забобонів. К. Поппер відкинув першу з 
них і поклав в основу своєї методології другу. Підтвердити можна все, що 
завгодно, — це ще не свідчить про науковість. Те, що певне твердження або 
система тверджень говорять про світ, проявляється не в підтвердженні їх 
досвідом, а в тому, що досвід може їх спростувати. Якщо система спростову-
ється за допомогою досвіду, то вона суперечить дійсному стану справ, але це 
якраз і свідчить про те, що вона щось говорить про світ [9, c. 433; 10, c. 566–
567]. Емпірична система повинна допускати спростування шляхом досвіду 
[11, c.18]. 
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3. Критична перевірка теорій замість їх обґрунтування. В статті 
«Що є діалектика?» (1940 р.) К. Поппер, підкреслюючи важливість ролі кри-
тики й перевірки в обговорені теорії, пояснює, що критика й перевірка йдуть 
поруч: теорія піддається критиці з різних сторін, і критика дозволяє виявити 
ті моменти теорії, які можуть виявитися уразливими. Перевірка ж теорії дося-
гається за допомогою як можна більш суворого випробування цих вразливих 
місць [12, c. 2]. У статті «Логіка соціальних наук» (1961 р.) К. Поппер наголо-
шує, що будь-яка критика полягає у спробах спростування [13, c. 89]. 
Х. Альберт, провідний представник філософії науки «критичний розум» в 
Німеччині, порівнює ідею критичної перевірки теорій та ідею обґрунтування 
теорій. У програмній праці «Трактат про критичний розум» (1970 р.) він пока-
зує, що послідовне застосування ідеї обґрунтування — ідеї позитивного 
виправдання — призводить до труднощів насамперед через те, що потрібно 
бути готовим відмовитися від наближення до істини в тій мірі, в якій намага-
ються досягти достовірності. І, навпаки, якщо замість ідеї обґрунтування вису-
нути ідею критичної перевірки, критичної дискусії всіх взятих до уваги 
висловлювань на основі раціональних аргументів, тоді хоча й відмовляються 
від очевидної достовірності, але, тим не менш, є надія наблизитися за допомо-
гою методу проб і помилок — досвідним шляхом конструюючи перевірювані 
теорії та критично обговорюючи їх з позиції істотних точок зору — до істини, 
зрозуміло, усвідомлюючи при цьому, що достовірності нам ніколи не досягти. 
У цій ситуації попперівський постулат критичної перевірки й заснована на 
ньому методологія, що пропонуються як альтернатива, можна вважати більш 
пріоритетною з пізнавальної точки зору. Нове рішення проблеми усуває труд-
нощі, що були каменем спотикання для попередніх спроб, які були орієнтовані 
на ідею обґрунтування [14, c. 63]. 

4. Визначення теорії досвіду. Теорія називається теорією досвіду чи 
спростовною, якщо вона точно розділяє клас усіх можливих базисних вислов-
лювань на два непорожніх підкласи: по-перше, клас усіх тих базисних вислов-
лювань, з якими вона несумісна (які вона усуває або забороняє), К. Поппер 
називає його класом потенційних спростовувачів теорії; по — друге, клас тих 
базисних висловлювань, які їй не суперечать (які вона «допускає»). Більш 
коротко вчений формулює визначення так: теорія спростовна, якщо клас її 
потенційних спростовувачів не порожній [11, c. 65–66]. У літературі з філосо-
фії це визначення пояснюється таким чином: подібно логічним позитивістам 
К. Поппер протиставляє теорію емпіричним реченням. До числа останніх він 
відносить поодинокі речення, що описують факти. («Це договір купівлі-про-
дажу такого-то будинку, розташованого там-то», приклад мій – В.Д.) 
Сукупність усіх можливих емпіричних, або, як воліє говорити К. Поппер, 
базисних, речень утворює емпіричну основу науки, до якої входять і несумісні 
між собою базисні речення. Наукова теорія, вважає К.Поппер, завжди може 
бути виражена у вигляді сукупності загальних тверджень. («Усі договори 
повинні виконуватися сторонами», приклад мій – В.Д.) Подібне твердження 
можна виразити в еквівалентній формі: «Невірно, що існує договір, який не 
підлягає виконанню сторонами» (приклад мій – В.Д.). Тому будь-яку теорію 
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можна розглядати як таку, що забороняє існування певних фактів, чи як таку, 
що говорить про хибність деяких базисних речень. Наприклад, наша теорія 
стверджує хибність базисних речень типу: «Там-то й там-то існує договір, 
необов’язковий для виконання сторонами» (приклад мій – В.Д.). Ось ці базис-
ні речення, що забороняються теорією, К. Поппер й називає потенційними 
спростовувачами теорії тому, що якщо факт, що забороняється теорією, існує 
й базисне речення, що описує його істинне, то теорія вважається спростова-
ною. Потенційними тому, що ці речення можуть спростувати теорію, але лише 
в тому випадку, коли буде встановлена їх істинність. Звідси поняття спростов-
ності визначається ак: «теорія спростовна, якщо клас її потенційних спросто-
вувачів не порожній». Спростована теорія повинна бути відкинута. К. Поппер 
рішуче наполягає на цьому. Така теорія виявила свою хибність, тому ми не 
можемо зберігати її у своєму знанні. Будь-які спроби в цьому напрямі можуть 
призвести лише до затримки в розвитку пізнання (юридичного також – В.Д.), 
до догматизму в науці (юридичній також – В.Д.) і втрати нею зв’язку з досві-
дом [9, c. 434; 10, c. 569]. 

5. Спростовність теорій та їх спростування. Як критерій демаркації 
науки та псевдонауки К. Поппер запропонував принцип спростовності, тобто 
принципової спростовності будь-якого знання, що претендує на статус науко-
вості. Згідно з цим критерієм, висловлювання чи системи висловлювань міс-
тять інформацію про емпіричний світ лише в тому випадку, якщо вони мають 
здатність прийти в зіткнення із досвідом, або більш точно – якщо їх можна 
систематично перевіряти, тобто піддавати (відповідно до певного «методоло-
гічного рішення») перевіркам, результатом яких може бути їх спростування 
[15, c. 13, 35]. В науці не можуть існувати висловлювання, які не можна було б 
перевірити, а отже, в ній не може бути й висловлювань, які не можна було б 
спростувати, спростувавши деякі і їхніх наслідків. Відтак, стверджує К. Поппер, 
ми приходимо до наступної точки зору. Системи теорій перевіряються шляхом 
виведення з них висловлювань меншої міри універсальності. Ці висловлюван-
ня, у свою чергу, оскільки вони також повинні допускати інтерсуб’єктивну 
перевірку, перевіряються схожим чином аж до нескінченності. Цілком очевид-
но, що перевірки не можуть здійснюватися до нескінченності; рано чи пізно 
нам доведеться зупинитися. Але неможливість нескінченного продовження 
перевірок зовсім не суперечить вимозі, згідно з якою кожне наукове висловлю-
вання повинно допускати перевірку. Справа в тому, пояснює К. Поппер, що 
він не вимагає, щоб кожне наукове висловлювання було дійсно перевірене, 
перш ніж воно буде прийняте. Він вимагає тільки, щоб кожне таке висловлен-
ня допускало перевірку, або, інакше кажучи, він відмовляється прийняти 
точку зору, згідно з якою в науці існують висловлювання, які нам слід покірно 
прийняти як істинні тільки тому, що перевірити їх виявляється неможливим з 
логічних підстав [11, c. 25–26]. Фактично остаточного спростування теорії вза-
галі не можна здійснити, позаяк завжди можна заявити, що експериментальні 
результати ненадійні або що розбіжності, які, мовляв, існують між даною тео-
рією та експериментальними результатами, лежать на поверхні явищ і зник-
нуть при подальшому розвитку нашого пізнання. В боротьбі проти Ейнштейна 
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обидва згаданих типа аргументів використовувалися на підтримку ньютонів-
ської механіки. Подібні аргументи переповнюють сферу суспільних наук. 
Якщо ви наполягаєте на суворому доказі (чи суворому спростуванні) в галузі 
емпіричних наук, то ви ніколи не зможете отримати з досвіду якусь користь та 
ніколи не пізнаєте міру своєї помилки [11, c. 28]. Звісно ж К. Поппер не має на 
увазі, пояснює П. Бернайс, що будь-яке наукове висловлювання дійсно спрос-
товується – це було б воістину катастрофою. Він має на увазі «спростовність у 
принципі». Це означає, що теорія чи висловлювання, що розглядається, пови-
нні мати такі наслідки, які за своєю формою й характером допускають можли-
вість виявитися хибними [4, c. 154]. Ми повинні провести чітку відмінність 
між спростовністю та спростуванням, стверджує К. Поппер. Спростовність 
вчений запровадив винятково як критерій емпіричного характеру системи 
висловлювань. Що ж стосується спростування, то повинні бути сформульова-
ні спеціальні правила, що встановлюють, за яких умов система повинна вважа-
тися спростованою.К. Поппер зазначає, що теорія спростована, якщо ми при-
йняли базисні висловлювання, що суперечать їй. Ця умова необхідна, але 
недостатня, оскільки ми знаємо, що не відтворювані окремі події не мають 
значення для науки, тому кілька випадкових базисних висловлювань, що 
суперечать теорії, навряд чи змусять нас відкинути її як спростовану. Ми буде-
мо вважати її спростованою тільки в тому випадку, якщо нам вдасться відкри-
ти відтворюваний ефект, який спростовує теорію. Іншими словами, ми визна-
ємо спростування тільки тоді, коли висунута й підкріплена емпірична гіпотеза 
низького рівня універсальності, що описує такий ефект [11, c. 66].

Висновки. Згідно з філософією науки «критичний розум» теорії вважа-
ються науковими, якщо існує принципова можливість їх спростування. Таке 
розуміння науковості може бути прийнятним для правових теорій у рамках 
логіко-методологічної концепції критично-правового мислення, що висунута 
автором цієї статті.
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Десятник В.О. Проблема науковості теорій
Стаття містить аргументи філософії науки «критичний розум», згідно з 

якою теорії вважаються науковими, якщо існує принципова можливість їх спросту-
вання.

Ключові слова: підтвердження теорій, обґрунтування теорій, перевірка тео-
рій, критика теорій, спростовність теорій, спростування теорій.

 
Десятник В.А. Проблема научности теорий
Статья содержит аргументы философии науки «критический разум», соглас-

но которой теории считаются научными, если существует принципиальная возмож-
ность их опровержение.

Ключевые слова: подтверждение теорий, обоснование теорий, проверка тео-
рий, критика теорий, опровержимость теорий, опровержения теорий. 
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теорії кримінального права, але й у правозастосовній діяльності. 
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В.А. Петін, М.В. Пільгунов, В.М. Поршнєв, Ю.В. Котельников, В.М. Присяжний 
та багато інших вчених, які зробили свій внесок у розвиток кримінально-пра-
вової науки і кримінальної відповідальності за забруднення, засмічення та 
виснаження водних об’єктів, правової охорони вод, акцентували увагу на роз-
виткові гармонійної взаємодії суспільства і природи як у цілому, так і 
невід’ємної її частини – водних ресурсів та, у більш широкому понятті, водних 
об’єктів. Але здебільшого ці дослідження були зроблені в минулі роки та на 
базі застарілого на сьогодні законодавства. Крім того, питання про періодиза-
цію розвитку кримінального законодавства і кримінально-правової охорони 
водних об’єктів на сьогодні не знайшли свого висвітлення у фундаментальних 
дослідженнях, тому порушена у статті тема потребує вивчення на сучасному 
етапі розвитку суспільства та розвитку кримінальної науки в Україні. 

Мета статті полягає в дослідженні витоків та історії охорони водних 
об’єктів і з’ясуванні сучасного стану проблеми.

Основні результати дослідження. Для висвітлення витоків та історич-
ного нарису кримінально-правової охорони водних об’єктів звернемося до 
етимології понять, що використовуються в даній статті.

Передусім нас цікавлять терміни: «витоки» і «сучасний стан проблеми». 
Їх тлумачення дається певною мірою в словнику російської мови С.І. Ожегова. 
Зокрема, таке поняття, як «витоки» у переносному розумінні слова означає 
початок; першоджерело чого-небудь [1, с. 209]. Ці положення з певною умов-
ністю можна перенести на проблему, що нас цікавить, і тоді межа дослідження 
в статті буде охоплювати початок кримінально-правової охорони водних 
об’єктів.

Друге поняття «сучасний стан проблеми» можна з’ясувати за допомогою 
вивчення трьох термінів: «сучасний», «стан» і «проблеми». Якщо врахувати, що 
«сучасний» означає «теперішній», який відноситься до нинішнього часу (тепе-
рішній стан науки) [1, с. 605], а «стан» – це положення, в якому хто-небудь або 
що-небудь знаходиться [1, с. 613], в той же час «проблема» вказує на склад-
ність питання, завдання, що потребує вирішення, дослідження [1, с. 491], то 
стосовно нашого інтересу можемо розпочати аналіз витоків кримінально-пра-
вової охорони водних об’єктів і сучасного стану цієї проблеми.

Кримінально-правова охорона водних об’єктів у нашій державі має гли-
боке історичне коріння (витоки). Їх можна з’ясувати лише в аспекті взаємин 
людини (суспільства) і природи. Разом з тим, аналізуючи історію взаємодії 
людини з певними природними об’єктами, у відносинах між людьми, зокрема, 
щодо водних і питань походження проблеми навколишнього природного 
середовища (в тому числі й витоків кримінально-правової охорони водних 
об’єктів, бо така не підлягала самостійному дослідженню), на прикладі розви-
тку людського суспільства і законодавчих ідей з охорони вказаних природних 
об’єктів, ми проведемо вивчення проблеми, дотримуючись висновку про існу-
вання шести загальнолюдських різних за часом і силою впливів людей на при-
роду, а для нашої країни – восьми історичних періодів [2, с. 35–40]. Вони не 
суперечать, на нашу думку, історичній періодизації, яку пропонують історики 
та юристи [3, с. 15–16; 4, с. 14–296; 5, с. 4–460]. До цієї періодизації ми схиляє-
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мося в нашому дослідженні, виходячи з того, коли людина – похідна від при-
роди – почала експлуатувати водні об’єкти. Більш детально про це йдеться у 
дослідженнях автора [2, с. 35–4; 6, с. 20–32]. 

Зважаючи на вищевикладене, на проблемі кримінально-правової охоро-
ни водних об’єктів ми зупинимося в межах запропонованої історіографії. Вона 
нам необхідна, оскільки допомагає виявити й пояснити витоки кримінально-
правової охорони водних об’єктів в Україні. Разом із тим слід зробити застере-
ження, що питання періодизації розвитку кримінального законодавства і кримі-
нально-правової охорони водних об’єктів не знайшло свого належного висвіт-
лення. Це зумовлено тим, що: 1) ці питання намагались розглядати відособлено 
від історичного розвитку суспільства; 2) Україна йшла в найскладніших істо-
ричних умовах до своєї самостійності, суверенітету та державності. Про це 
цілком справедливо писав В.К. Грищук, відзначивши, що історія української 
кримінально-правової науки (а ми відзначили і кримінально-правової охоро-
ни водних об’єктів) залишається зовсім не вивченою [7, с. 8]. Як відомо, наука 
до теперішнього часу у своїх дослідженнях навіть не коментувала криміналь-
но-правову охорону водних об’єктів, що мали й мають значення в історії люд-
ства, в тому числі і для теорії кримінального права. Недостатньо і друкованих 
матеріалів для такого дослідження, які до того ж потребують належної систе-
матизації. Важливість наукового вивчення кримінально-правової охорони вод-
них об’єктів в історичному аспекті – поза будь-яким сумнівом. Тільки викорис-
тання історико-правового методу дослідження може донести точність свідчен-
ня стосовно генезису кримінально-правової охорони вказаних об’єктів та 
походження ознак і понять, що входять до неї. 

Як свідчить наше дослідження, до цього часу залишається невиріше-
ним питання: чи є наші поняття з кримінально-правової охорони водних 
об’єктів природженими переконаннями людини як виду, чи вони є надбанням 
як здобуток розвитку суспільства, свідченням удосконалення й покращення 
людини (у розумінні роду)? Дослідження таких віддалених періодів, про які 
йде мова, надало б можливість вирішити це питання не на підставі бажаних 
умовиводів, а на підставі точних даних і висновків, доведених на фактах, що 
дійсно існували.

Важливим у цьому аспекті повинні бути провідні чинники, що визна-
чали становлення й характер взаємодії людини з довкіллям на ранніх етапах 
розвитку. Це загальна природна обстановка і геоморфологічні, кліматичні й 
екологічні зміни, які відбувалися. Людям доводилось не тільки пізнавати 
кожен елемент природи, навпомацки шукати причину та взаємозв’язок між 
ними, пристосовуватись до них, відшукувати засоби для запобігання забруд-
ненню, засміченню і виснаженню, але й узагальнювати ці знання для визна-
чення свого місця у природному середовищі. Поштовхом для активізації таких 
процесів були різні зміни клімату, водної й земної поверхні та негативної 
діяльності людини.

Одним із перших компонентів, із яким мали справу люди, була вода, яка 
на найраніших етапах становлення людини передусім цікавила її як засіб спо-
живання та купання, тому відштовхуючись від викладеного, спробуємо про-
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слідкувати генезис кримінально-правової охорони водних об’єктів на терито-
рії України.

Вивчення нами різних джерел показує, що поява людини на землі 
визначила подальше її виживання та існування. Тривалий час її вплив на 
водні об’єкти був незначний, і антропогенного фактора, як такого, що істот-
но впливав на складові водних об’єктів, не існувало. Проведеним досліджен-
ням як історичних, так і правових джерел було встановлено, що в історичні 
періоди розвитку нашого суспільства, починаючи від першого – 20–30 тис. 
років тому, до третього періоду – Х–ХІV ст. – кримінально-правової охорони 
водних об’єктів як об’єктів природи в Україні не існувало [8, с. 29–42; 7, 
с. 20–21; 2, с. 27–30; 4, с. 26–22]. Це обумовлено насамперед тим, що до нас не 
дійшло жодного писаного закону, ані навіть згадки про нього. Будь-якого кон-
кретного закону до Х ст. не було [9, с. 7; 10, с. 37], тому пошук витоків кримі-
нально-правової охорони водних об’єктів на території нашої держави, на наш 
погляд, оскільки іншого не доведено на науковому рівні, необхідно розпочина-
ти з ХІ століття. Таке положення знаходить своє підтвердження тому, що з 
утворенням родового ладу все більше відбувалося відчуження об’єктів при-
роди (угідь) за окремими сім’ями, в тому числі і водних об’єктів. Ще більше 
такі тенденції проявилися при утворенні держави [8, с. 29–40; 11, с. 50].

Закріплення угідь (водних об’єктів) породжувало законодавчі акти, що 
охороняли їх. Порушники правових приписів суворо мали бути покарані. 
Проте літописи та юридичні джерела того часу нічого не згадують про забруд-
нення, виснаження чи засмічення водних об’єктів. Вивчення нами юридичної 
та соціально-політичної літератури показує, що феодалізм майже не вніс нічо-
го принципового з досліджуваного питання. Незначне посилення й пожвав-
лення охорони водних об’єктів як власності, на нашу думку, могло пояснюва-
тися намаганням феодалів зберегти водні об’єкти (ставки) не тільки для себе, 
але й для своїх спадкоємців. Це впливало на посилення законів, що карали 
людей нижчих станів, навіть до смертної кари, за проникнення у володіння 
аристократів, в тому числі і на їхні водойми. 

Послідовно продовжуючи нашу думку щодо правового забезпечення 
охорони водних об’єктів, звернемося до важливої законодавчої пам’ятки нашої 
держави – збірника стародавніх законів «Руської Правди», тому що в ньому 
охоплені майже всі галузі тодішнього права, в тому числі і кримінального. 
Наше дослідження свідчить, що в ньому відсутні положення про кримінальну 
відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів.

Підсумовуючи дослідження третього періоду розвитку нашої держави, 
можна констатувати, що питання кримінально-правової охорони водних 
об’єктів від забруднення, виснаження або ж засмічення в цьому відрізку часу 
було відсутнє, але як власність водні об’єкти охоронялися.

Четвертий період (ХІV ст. — початок ХVІІІ ст.) іменується в історії 
України «Козацькою добою». Названий період відзначається застоєм до 
ХІV ст., що пов’язаний з навалою Батия і вторгненнями військ Золотої Орди 
на наші землі. В цей час нв Україні не діяли Судебник 1467 р., Судебник 
1550 р., акти місцевого управління, «Стоглав», акти земських соборів, законо-
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давство про державний лад. Інші законодавчі акти хоч і діяли, наприклад, 
Артикул військовий, але норми, що стосувались екологічного законодавства, 
були нечисленними і не стосувалися водних об’єктів. Тут слід зробити засте-
реження, що чинні на той час норми права не стосувалися кримінально-пра-
вової охорони водних об’єктів як об’єктів природи.

За доби Мазепи чинність царського законодавства поширилася на тери-
торію України [12, с. 30]. Стверджувати, що в питанні охорони водних об’єктів 
це було негативним, хибно, адже досвід народів у цьому плані, в тому числі і 
наших сусідів, має вивчатися, і найкращі правові та законодавчі ідеї мають 
використовуватися для реформування нашого законодавства, в тому числі і 
для кримінально-правової охорони водних об’єктів. 

Під час перетворення Росії в абсолютну монархію влада Гетьмана була 
істотно обмежена царською владою, в тому числі і законодавством. У цьому 
аспекті, як свідчить наше дослідження, нам необхідно звернутися до п’ятого 
періоду розвитку нашого суспільства і держави (початок ХVІІІ ст. – початок 
ХХ ст.), який дістав назву «Під імперською владою». Для цього періоду харак-
терні витоки складу злочину засмічення водних об’єктів. У цей період в 
Україні поширювалась дія царського законодавства. Так, у 1718–1819 рр. були 
видані акти, що забороняли вивозити сміття в річки, канали, протоки, обро-
бляти колоди й дошки на берегах річок, викидати баласт у гаванях, річках і на 
рейдах. За порушення цих указів передбачалось покарання – заслання на 
каторгу [13, с. 12]. Тому не можна погодитися із зауваженням Г.П. Новоселова, 
що як об’єкт кримінально-правової охорони навколишнє природне серед-
овище бере початок з ХІХ ст. [14, с. 624], виходячи навіть з кримінально-право-
вої охорони водних об’єктів від засмічення, яка бере свій початок з ХVІІІ сто-
ліття.

Відштовхуючись від вищезазначеного, слід зазначити, що витоками 
кримінально-правової охорони водних об’єктів було таке злочинне діяння, як 
засмічення водних об’єктів. Продовжуючи наше дослідження, ми маємо за мету, 
спираючись на витоки кримінально-правової охорони водних об’єктів, показа-
ти, як в історичному плані змінювалася кримінально-правова охорона цих 
життєво важливих об’єктів природи. Такий історичний екскурс можна зроби-
ти, користуючись методами аналізу й синтезу об’єктивних і суб’єктивних 
ознак досліджуваного нами складу злочину, який змінювався історично, з 
обґрунтовуванням таких змін конкретними соціально-економічними й еко-
логічними умовами. Це допоможе з’ясувати суть, природу кримінально-пра-
вової охорони водних об’єктів, спрямувати зусилля на вдосконалення законо-
давства й практики його застосування і не повертатися в майбутньому до 
помилок у зазначених сферах людської діяльності.

Для кращого висвітлення проблеми і більш глибокого усвідомлення 
природи змін, ознак складу злочину розглянемо історичні зміни стосовно цих 
об’єктів природи і складу злочину, що аналізується. Зазначений нами аспект 
проблеми важливий тому, що в Україні на сьогодні немає цілісного літопису, 
який би виніс на поверхню дійсну й правдиву історію кримінально-право-
вої охорони водних об’єктів. Відображення історичної істини у питаннях 
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кримінально-правової охорони цих природних об’єктів в Україні вимагає, на 
наш погляд, самостійного й критичного аналізу минулих історичних явищ без 
будь-якого упередження, ідеологізації та політичної кон’юнктури [15, с. 400].

Отже, наше завдання полягає в тому, щоб з історичної й кримінально-
правової точок зору проаналізувати найбільш суттєві кількісні і якісні харак-
теристики розвитку кримінально-правової охорони цих об’єктів природи та 
запропонувати вдосконалення чинного законодавства. Разом із тим, було б 
перебільшенням твердження про те, що кримінально-правова охорона водних 
об’єктів була одним із пріоритетних напрямків у правових інститутах. Це 
видно з того, що до 80-х років XX ст. в Україні вона не досліджувалася на дис-
ертаційному рівні, а історичний аспект – і до цього часу. Певною мірою це 
також засвідчує і стан чинного кримінального законодавства України, що сто-
сується зазначеної сфери.

Виходячи з цього підходу і маючи витоки складу злочину засмічення 
водних об’єктів, прослідкуємо генезис об’єктивних і суб’єктивних ознак цього 
асоціального явища. Так, у зазначених вище нормативних положеннях 
об’єктом зазначеного злочину були суспільні відносини, що забезпечували 
охорону водних об’єктів від засмічення. В той же час предметом цього складу 
злочину були води рік, каналів, води гаваней і рейдів. Щодо об’єктивної сторо-
ни цього складу злочину, то необхідно відзначити, що вона характеризувалася 
активними діями – засміченням. Зміст поняття «засмічення» не розкривав-
ся, але, на нашу думку, це виражалося в насиченні водних об’єктів нероз-
чинними речовинами. Місце учинення злочину – ріки, канали, гавані, рейди. 
Під засобами вчинення злочину називалося сміття, стружка, кора, баласт.

Суб’єктами цих злочинів були фізичні особи. Виходячи з об’єктивної 
сторони, яка була сформульована як із формальним складом, можна констату-
вати, що цей злочин учинявся лише умисно й умисел був прямий.

Як свідчить наше дослідження, значна кількість норм, присвячених охо-
роні навколишнього природного середовища, були відомі Укладенню про 
покарання кримінальні й виправні 1845 року. В основному вони відносилися 
до кримінальних проступків і так званих «маловажных преступлений» та роз-
міщувалися в різних розділах і главах Укладення. Більшість проступків і 
незначних злочинів, що посягали на відносини, які стосуються навколиш-
нього середовища, були в подальшому перенесені з Укладення в «Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (1864 г.). До них слід віднести, 
наприклад, «засмічення рік, каналів, джерел або криниць киданням у них 
каміння, піску тощо, речовин від яких не може бути порчі води» (ст. 52; пока-
рання – грошове стягнення не більше 10 рублів); порушення правил, що 
передбачені для судноплавства та сплаву лісу по ріках і канавах (ст. 77; пока-
рання – грошове стягнення не більше 50 рублів); скидання баласту на рейді, 
фарватері або в гавані, в ріках і каналах (ст. 78; покарання, грошове стягнен-
ня не більше 100 рублів, у разі повторного вчинення – арешт не більше трьох 
місяців, або грошове стягнення не більше 300 рублів); засмічення риболовами 
рік і каналів, або порча берегів (ст. 85 – покарання не більше 20 рублів); порчу 
води в місцях, де її беруть для внутрішнього споживання, мочення льону або 
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коноплі, звалювання або виливання нечистот, або кидання шкідливих речовин 
без умислу на спричинення шкоди народному здоров’ю (ст. 111, покарання – 
арешт не більше семи днів, або грошове стягнення не більше 25 рублів) [16, 
с. 140–142].

У зазначеному нормативному акті об’єктом злочинів, що стосується 
водних об’єктів, були суспільні відносини, що забезпечували охорону водних 
об’єктів від засмічення, забруднення, порчі, кидання предметів, що не призво-
дять до порчі води.

Значно розширилось коло предметів цих злочинних діянь. Крім вод рік, 
каналів, гаваней і рейдів, згадується про води криниць, джерел, що свідчить про 
певне посилення охорони відносин щодо зазначених водних об’єктів.

Щодо об’єктивної сторони цих складів злочинів, то необхідно акценту-
вати увагу на тому, що вони вчиняються активними діями. Крім таких дій, як 
засмічення, законодавець вводить такі дії, як кидання засобів, які не призво-
дять до порчі, забруднення води. Що означає така дія, як порча законодавець 
не пояснює. Відсутнє її пояснення і в кримінально-правовій літературі. Нам 
здається, що законодавець намагався виокремити таку дію, як засмічення від 
кидання каміння, піску, маючи на увазі, що засмічення відбувається предмета-
ми і речовинами, які легші за воду і знаходяться на поверхні водного об’єкта. 
Щодо такої дії, як порча води, то вона стосувалася води для внутрішнього спо-
живання.

Така дія, як забруднення характерна для ст. 111 цього нормативного 
акта і відбувалася у вигляді мочення льону, звалюванні або виливанні нечис-
тих або шкідливих речовин (тобто розчинних речовин).

Характерним для цього нормативного акта є розширення бази такої 
ознаки об’єктивної сторони складу злочину, як засоби вчинення злочину: 
каміння, пісок, речовини від яких не може бути порчі води, деревина, льон, 
конопля, нечистоти, шкідливі речовини. Розширений перелік такої ознаки 
об’єктивної сторони складу злочину, як місце вчинення злочину, а саме: кри-
ниці, моря, фарватери, береги водних об’єктів.

У Кримінальному Уложенні 1903 р., яке так і не набуло чинності, еколо-
гічні злочини і проступки передбачалися, в основному, у главах 9-11. До тих, 
що нас цікавлять у цьому дослідженні, відносилися, наприклад, порча води, що 
слугувала для пиття або для водопою, киданням, звалюванням, влиттям, спус-
ком у неї або мочінням у ній речовин, що роблять воду непридатною для пиття 
чи водопою (ст. 220; покарання – арешт на строк не більше одного місяця, 
якщо внаслідок подібних дій вода стала шкідливою для здоров’я людей, пока-
рання було арештом або в грошовій пені не більше 500 рублів) [17, с. 100–115]. 
Необхідно звернути увагу на те, що зазначений проект нормативного акта 
значно звужує суспільні відносини щодо водних об’єктів, лише захищаючи їх 
від забруднення. Крім того, окреслене лише таке діяння, як забруднення, що 
було кроком назад у кримінально-правовій охороні водних об’єктів. Також 
звужений предмет цього злочину.

Важливо також констатувати, що зазначений склад злочину відносить-
ся до так званого злочину з формальним складом, оскільки в ньому зазнача-
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ється дія – забруднення, тому, виходячи з означеного, він міг вчинятися 
лише умисно.

У Кримінальному Кодексі Української РСР від 23.08.1922 та 
Кримінальному Кодексі Української РСР 1927 р. статей, які були спрямовані 
на охорону водних об’єктів, не було.

Подальше вдосконалення заходів кримінально-правової охорони вод-
них об’єктів відбулося в Законі Української Соціалістичної Республіки від 
30.06.1960 «Про охорону природи», де знову ми знаходимо увагу держави до 
водних об’єктів. Так, у ст. 23 цього джерела зазначалося, що лісові, земельні і 
водні простори, природні багатства, які мають особливу наукову, історичну 
або народногосподарську цінність, оголошуються державними заповідниками, 
заносяться до спеціального реєстру і беруться під особливу охорону держави.

Згаданий нами вище Закон дав поштовх для введення до Кримінального 
кодексу Української РСР від 28.12.1960 ст. 228 КК «Забруднення водойм». Ця 
стаття мала таку редакцію: «Забруднення рік, озер і інших водойм і водних 
джерел неочищеними й незнезараженими стічними водами, покидьками або 
відходами промислових і комунальних підприємств, що можуть завдати 
шкоди здоров’ю людей чи сільськогосподарському виробництву або рибним 
запасам».

У зазначеній статті об’єктом цього складу злочину були суспільні від-
носини, які забезпечували охорону рік, озер та інших водойм і водних джерел. 
Предметом цього злочину були водойми, які знаходилися в нерозривному 
зв’язку з навколишнім природним середовищем.

Об’єктивна сторона цього складу злочину характеризувалася діянням 
(дією або бездіяльністю) – забрудненням водойм. Зазначений склад злочину 
був побудований за конструкцією об’єктивної сторони як діяння з формаль-
ним складом, оскільки забруднення – діяння лише могло завдати шкоди 
здоров’ю людей чи сільськогосподарському виробництву або рибним запасом. 
Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього складу злочину були засоби 
вчинення злочину (неочищені й незнезаражені води, покидьки та відходи). Ці 
засоби мали бути скинуті з промислових і комунальних підприємств (джерел 
забруднення). Місцем вчинення злочину передбачалася територія річки, 
озера, інших водних об’єктів. Суб’єктом цього злочину могла бути особа, що 
досягла 16-річного віку. Щодо суб’єктивної сторони, то зазначений склад зло-
чину міг вчинятися з прямим умислом.

Подальше вдосконалення кримінально-правової охорони водних 
об’єктів ми знаходимо в цьому ж Кримінальному кодексі, але в редакції Указу 
Президії Верховної Ради УРСР від 12.01.1983 [18] були внесені зміни до ст. 
228 КК УРСР. Ст. 228 КК набула такого змісту: 

«Ст. 228. Забруднення водойм і атмосферного повітря.
Забруднення рік, озер і інших водойм, водних джерел і підземних вод 

неочищеними й незнезараженими стічними водами, покидьками або відходами 
промислових, сільськогосподарських, комунальних і інших підприємств, уста-
нов, організацій, що завдало чи могло завдати шкоду здоров’ю людей або сіль-
ськогосподарському виробництву або рибним запасам, а рівно...
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Ті ж діяння, якщо вони завдали значну шкоду здоров’ю людей або сіль-
ськогосподарському виробництву, або потягли за собою масову загибель 
риби».

Необхідно відзначити, що цими змінами розширено перелік предметів 
цього злочину підземними водами. Дещо ширше описуються джерела забруд-
нення: ними вже є промислові, сільськогосподарські, комунальні та інші під-
приємства, установи й організації.

Ч. 1 ст. 228 КК описувала два склади злочину: перший – з матеріальним 
складом («що завдало шкоду...»), другий – з формальним складом («могло 
завдати шкоду...»). Натомість ч. 2 ст. 228 КК передбачала такі наслідки, як зна-
чна шкода здоров’ю людей або сільськогосподарському виробництву, або 
потягли за собою масову загибель риби, тобто злочин з матеріальним складом.

Ст. 228 КК України знову зазнає істотних змін у зв’язку з внесе-
ними законами від 08.02.1995 [19] та від 06.03.1996 [20] доповненнями. 
Насамперед розширилося коло відносин – це охорона водних об’єктів, пере-
лік яких розширився. Так, до предмета злочину законодавець додатково відніс 
води водосховищ, каналів, ставків, тимчасових водотоків.

Дещо зазнала змін об’єктивна сторона цього складу злочину. 
Законодавець передбачає лише дію – забруднення, що є кроком назад в охоро-
ні водних об’єктів. Крім того, був розширений перелік такої ознаки 
об’єктивної сторони, як засоби вчинення злочину. До засобів, крім неочище-
них і незнезаражених стічних вод, покидьків і відходів, віднесли продукти 
виробництва, паливно-мастильні матеріали, сировину.

Вперше в зазначеній статті як у ч. 1 ст. 228, так і в ч. 2 ст. 228 КК злочин 
сформульований з ознаками, що передбачають матеріальні склади і наслід-
ки і які тримали формалізовану оцінку (за ч. 1 ст. 228 КК — це шкода, розмір 
якої перевищує п’ятсот мінімальних окладів заробітної плати). Необхідно 
акцентувати увагу на тому, що наслідки, зазначені нами в ч. 2 ст. 228 КК, також 
на той час дещо змінилися. Вони отримали описання, як такі, що викликали 
захворювання людей, масове знищення об’єктів тваринного й рослинного 
світу, якщо розмір завданої шкоди, розрахованої на підставі відповідних нор-
мативних актів, затверджених в установленому порядку, перевищує тисячу 
мінімальних розмірів заробітної плати.

Згідно зі ст. 242 чинного КК України від 05.04.2001 передбачена кримі-
нальна відповідальність за порушення правил охорони вод. Ця стаття викладена 
в такій редакції: 

«Стаття 242. Порушення правил охорони вод
I. Порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричини-

ло забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел 
питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або висна-
ження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для 
довкілля.

II. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання 
людей, масову загибель об’єктів тваринного й рослинного світу або інші тяжкі 
наслідки...».
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Зазначена редакція ст. 242 КК України свідчить про те, що законодавець 
не скористався історичним досвідом кримінально-правової охорони водних 
об’єктів, законотворчою технікою описання об’єктивних і суб’єктивних ознак 
досліджуваного складу злочину. Натомість вдався до ускладненого, не зрозу-
мілого для практичного застосовування описання сформульованих у ньому 
ознак, породивши цілу низку проблем, які необхідно вирішити й обґрунтувати 
в подальших дослідженнях з цього питання. 

Що ж стосується цієї проблеми на європейському та загальносвітовому 
рівнях, то дане питання порушувалося неодноразово в зарубіжних науково-
правових джерелах і на міжнародних практичних конференціях [21; 22; 23; 24; 
25], але вивчення цієї проблеми щодо вирішення її в зарубіжних практиках 
неоднозначне та потребує більш детального опрацювання.

Висновок. Таким чином, сучасний стан проблеми кримінально-право-
вої охорони водних об’єктів можна пояснити такими причинами: 1) пасивність 
у використанні історичного досвіду в законотворчій діяльності щодо кримі-
нально-правової охорони водних об’єктів; 2) відсутність кінцевого розуміння 
суспільної небезпечності указаного злочину; 3) невирішеність проблеми 
об’єкта, досліджуваного діяння; 4) дискусійність і ускладнення розуміння 
предмета складу злочину, відсутність обґрунтування юридично значимих його 
ознак; 5) наявність помилок щодо розуміння і визначення обов’язкових ознак 
об’єктивної сторони указаного складу злочину; 6) необґрунтована підміна і 
використання законодавцем суперечливих термінів і понять «порушення пра-
вил охорони вод (водних об’єктів)», «забруднення», «виснаження», «зміна... 
природних властивостей...», які не створюють повної системи суспільно-
небезпечних діянь; 7) проблемність назви складу злочину, передбаченого ст. 
242 КК України; 8) невирішеність конструктивних особливостей складу зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України; 9) ставлення щодо кримінальної 
відповідальності юридичних осіб; 10) спірні позиції щодо суб’єкта і суб’єктивної 
сторони досліджуваного складу злочину; 11) невирішеність щодо кваліфікую-
чих ознак, які мають оціночне формулювання, тощо.

Зазначений склад злочину поки що не отримав відповідного аналізу 
об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину та спеціальних питань кри-
мінальної відповідальності за порушення правил охорони вод, тому потребує 
подальших досліджень. 
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Матвійчук В.К. Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової 
охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми 

У статті на підставі глибокого й всебічного вивчення досліджуваних відносин 
розкриваються витоки та історія охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми. 
Дана проблема потребує ґрунтовного дослідження, оскільки має важливе значення не 
тільки для теорії кримінального права, але й у правозастосовній діяльності. 

Ключові слова: витоки, історико-правовий нарис, кримінально-правова охо-
рона водних об’єктів, сучасний стан проблеми. 

Матвейчук В.К. Истоки, историко-правовой очерк уголовно-правовой 
охраны водных объектов и современное состояние проблемы

В статье на основании глубокого и всестороннего изучения исследуемых отно-
шений раскрываются истоки и история охраны водных объектов и современное 
состояние проблемы. Данная проблема требует тщательного исследования, посколь-
ку имеет важное значение не только для теории уголовного права, но и в правоприме-
нительной деятельности.

Ключевые слова: истоки, историко-правовой очерк, уголовно-правовая охра-
на водных объектов, современное состояние проблемы.

Matviуchuk V. The origins, historical-legal essay on criminal-law protection of 
water bodies and current status of the problem

The article is based on a deep and comprehensive study investigated relationships 
reveals the origins and history of water facilities and the current state of the problem. This 
issue requires thorough research as essential not only for theory of criminal law, but also in 
law enforcement activities.

Keywords: Origins; Historical-legal essay; Criminal protection of water bodies; 
Current state of the problem.

Стаття надійшла до редакції 16.04.2016.
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УДК 343

V. Oleynik 

THE DIRECT OBJECT OF CRIME OF MARINE 
POLLUTION (ART. 243 OF THE CC OF UKRAINE)

В.П. Олійник 
здобувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського
права ВНЗ «Національна академії управління»

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 
ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ (СТ. 243 КК УКРАЇНИ)

Постановка проблеми. Питання, що стосуються безпосереднього 
об’єкта злочину забруднення моря, є важливими для теорії кримінального 
права та практики застосування ст. 243 КК України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблемами без-
посереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 243 КК України, займалися 
такі вчені: С.Б. Гавриш, О.О. Дудоров, Н.О. Лопашенко, В.К. Матвійчук, 
І.О. Харь, О.О. Плотнікова та ін. Проте до цього часу ці питання не знайшли 
свого належного вирішення. 

Мета статті полягає в дослідженні безпосереднього об’єкта злочину 
забруднення моря (ст. 243 КК України).

Основні результати дослідження. Сприймаючи за основу положення, 
що під родовим об’єктом злочинів проти навколишнього природного середо-
вища (складовими яких є злочин забруднення моря) є суспільні відносини з 
приводу умов (стосунків), що виникають у межах території держави України, 
створюють сприятливі умови життєдіяльності, є природною умовою життя та 
забезпечують існування багатофункціональної збалансованої єдиної системи, 
до якої належить і людина (що й утворює навколишнє природне середовище), 
її охорону, раціональне використання, оздоровлення і відтворення такої систе-
ми для теперішніх і майбутніх поколінь, яка гарантуватиме безпечне для 
життя та здоров’я навколишнє середовище [1, с. 38], перейдемо до досліджен-
ня безпосереднього об’єкта злочину, що нами задекларований.

Слід звернути увагу на те, що важливе значення для теорії кримінально-
го права та правозастосовної діяльності має розуміння безпосереднього об’єкта 
конкретного складу злочину (у нашому випадку злочину, передбаченого 
ст. 243 КК України). В кримінально-правовій доктрині загальновизнаним є 
той факт, що під безпосереднім об’єктом злочину потрібно розуміти конкретні 
суспільні відносини, які поставлені законодавцем під охорону закону про кри-
мінальну відповідальність, яким заподіюється істотна шкода злочином, що 
підпадає під ознаки конкретного складу злочину [2, с. 88; 3, с. 82; 4, 99; 5, 
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с. 48–49]. У цьому контексті необхідно звернути увагу на те, що не в кожному 
випадку конкретний злочин завдає істотної шкоди лише одним суспільним 
відносинам, але й важливо знати, що існують злочини, які одночасно посяга-
ють на дві і більше суспільних відносин (це, зокрема, стосується і злочину, 
передбаченого ст. 243 КК України). Зважаючи на це, в теорії кримінального 
права поряд з класифікацією об’єктів «по вертикалі» має місце класифікація їх 
«по горизонталі». Її сутність полягає в тому, що на рівні безпосереднього 
об’єкта виділяють як основний, так і додатковий об’єкти [2, с. 70–74].

У злочинах, які мають два або кілька безпосередніх об’єктів (до них 
належить діяння, передбачене ст. 243 КК України), законодавець виділяє або 
зі змісту статті випливає один об’єкт, на який спрямоване злочинне посягання, 
що й обумовлює місце правової норми у структурі розділів Особливої частини 
КК України. У джерелах з кримінального права такий об’єкт, зазвичай, нази-
вають основним безпосереднім об’єктом, а об’єкт, якому завдається істотна 
шкода поряд з основним, — додатковим безпосереднім об’єктом злочину [6, 
с. 34]. У цьому контексті слід озвучити, що основним безпосереднім об’єктом 
того чи іншого злочину є завжди конкретні суспільні відносини, що передусім 
прагнув поставити під охорону законодавець, визнаючи суспільно небезпечне 
діяння злочином [4, с. 76–77].

Аналіз джерел з кримінального права дає нам підстави стверджувати, 
що коли йдеться про безпосередній об’єкт злочину, то слід зважати на те, що 
місце конкретної кримінально-правової норми (у нашому випадку ст. 243 КК 
України) у кримінальному законодавстві визначається з урахуванням захисту 
не тільки родового, а й основного безпосереднього об’єкта, в тому числі того, 
який ми і досліджуємо. Крім того, важливо акцентувати увагу на тому, що 
додатковим безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини, яким 
також завдається істотна шкода [2, с. 70–74].

У наукових публікаціях не завжди чітко визначається безпосередній 
об’єкт злочину, передбачений ст. 243 КК України 2001р. і ст. 228-1 КК 1960 р.: 
1) А.І. Коробеєв таким вважає відносини, що забезпечують охорону оточуючо-
го морського середовища і безпеку мореплавання [7, с. 113]; 2) М.Т. Куц ствер-
джує, що таким є посягання проти народного здоров’я [8, с. 47]; 3) В.Д. Пакутін 
зазначає, що ним є інтереси охорони атмосферного повітря і вод [9, с. 61–62]; 
4) П.Ф. Повеліцина впевнена, що таким об’єктом є водні ресурси [10, с. 29]; 
5) В. Широков наполягає на тому, що цим об’єктом є нормальне існування і 
розвиток живих ресурсів моря, а також здоров’я людини [11, с. 46]; 
Н.П. Грабовська зазначає, що таким об’єктом цього злочину є безпека навко-
лишнього середовища (внутрішніх морських і територіальних вод, а також вод 
відкритого моря) для здоров’я людей і для живих ресурсів моря [12, с. 195]; 
7) О.О. Плотнікова зазначає, що основним безпосереднім об’єктом цього зло-
чину є соціальні відносини із забезпечення здоров’я людей і збереженності, 
раціональної експлуатації живих ресурсів моря [13, с. 34]; 8) О.В. Кришевич, 
В.С. Плугатир наполягають на тому, що основним безпосереднім об’єктом 
цього злочину є екологічна безпека у сфері охорони функціонування та вико-
ристання людиною морського середовища [14, с. 553]; 9) В.К. Матвійчук 
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стверджує, що основним безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні 
відносини, що забезпечують умови з охорони, раціонального використання, 
відтворення та оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіального 
моря України, вод виключної (морської) екологічної зони України, вод від-
критого моря [15, с. 128]; 10) С.Б. Гавриш заявляє, що основним безпосереднім 
об’єктом цього злочину виступає складова частина охоронюваного криміналь-
ним правом природного середовища – моря, живі ресурси моря і здоров’я 
людей – від заподіяння їм шкоди забрудненням [16, с. 243]; 11) О.О. Дудоров 
вважає, що основний безпосередній об’єкт цього злочину є встановлений 
порядок використання та охорони моря, екологічна безпека морського серед-
овища [17, с. 727]; 12) В.А. Клименко основним безпосереднім об’єктом цього 
злочину називає екологічну безпеку морських вод: внутрішніх, територіаль-
них, в межах виключної (морської) екологічної зони України, а у разі скидання 
зазначених у ч. 1 ст. 243 предметів – і вод відкритого моря [18, с. 329]; 
13) В.І. Антипов називає об’єктом цього злочину екологічну безпеку внутріш-
ніх морських вод України, вод відкритого моря, територіальних вод, яка перед-
бачає охорону водних живих ресурсів моря і здоров’я людей від заподіяння їм 
шкоди забрудненням, запобігання іншим несприятливим явищам унаслідок 
зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природ-
ного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму [19, 
с. 543–544]; 14) М.М. Панько стверджує, що об’єктом цього злочину є встанов-
лений порядок охорони внутрішніх морських вод України, вод відкритого 
моря, територіальних вод, а також ресурсів моря і здоров’я людей від спричи-
нення їм шкоди забрудненням [20, с. 516]; автори Науково-практичного 
коментаря до Кримінального кодексу України за ред. М.О. Потебенька та 
В.Г. Гончаренка безпосереднім об’єктом цього злочину називають суспільні 
відносини в галузі охорони внутрішніх морських вод України, вод відкритого 
моря та територіальних вод від забруднення, а також життя та здоров’я людей 
або живих ресурсів моря, зон лікування і відпочинку [21, с. 429–430]; 
16) Н.О. Лопашенко об’єктом складу забруднення морського середовища 
називає екологічну безпеку в цілому, а також стабільність і природно-ресурс-
ний потенціал морського середовища [22, с. 456]; 17) О.Є Пономарьова зазна-
чає, що безпосереднім об’єктом цього злочину виступають суспільні відносини 
у сфері охорони морського середовища і її біоресурсів як складової частини 
сприятливого навколишнього середовища [23, с. 160]; 18) А.В. Наумов, 
Ю.В. Надточій безпосереднім об’єктом цього злочину називають екологічну 
безпеку морського середовища і її біологічних ресурсів [24, с. 104; 25, с. 74]; 
19) А.Г. Князєв і В.М. Баландюк наполягають на тому, що безпосереднім 
об’єктом цього злочину є суспільні відносини із забезпечення охорони мор-
ського середовища і його природних ресурсів [26, с. 56; 27, с. 31].

На основі наукового дослідження родового об’єкта злочинів, що стосу-
ється навколишнього природного середовища, в попередній статті і його 
структури, а також з урахуванням системи (піраміди, що базується на чоти-
рьох її складових – екзосферах), яку запропонував у своєму дослідженні проф. 
В.К. Матвійчук [15, с. 125–127], проаналізуємо зазначені вище точки зору на 
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безпосередній об’єкт злочину, передбачений ст. 243 КК України. З метою 
оптимального визначення основного безпосереднього та додаткового безпосе-
реднього об’єктів злочину забруднення моря, а також різноманіття визначень 
безпосередніх об’єктів цього злочину варто здійснити виокремлення того 
позитивного (спочатку стосовно основного, а потім – додаткового, що безпо-
середньо стосується об’єктів цього злочину), що сприятиме дослідженню 
предмета, задекларованого у нашій публікації. До такого позитиву слід відне-
сти таке: 1) що це є суспільні відносини (як це стверджують А.І. Коробеєв, 
О.О. Плотнікова, В.К. Матвійчук, автори Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України за ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка, а 
також О.Є. Пономарьова, А.Г. Князєва, В.М. Баландюк); 2) що це суспільні 
відносини, що забезпечують умови з охорони, раціонального використання, 
відтворення та оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіального 
моря України, вод виключної (морської) екологічної зони України, вод від-
критого моря.

Проте аналіз існуючих точок на основний безпосередній об’єкт злочину, 
передбачений ст. 243 КК України, буде неповним, коли ми не з’ясуємо їх нега-
тивні або неналежно досліджені положення. До таких негативних положень 
слід віднести таке: 1) не можна погодитися з твердженням А.І. Коробеєва сто-
совно охорони оточуючого морського середовища, оскільки незрозуміло, що 
автор вбачає в оточуючому морському середовищі. Крім того, ця стаття не 
охороняє безпеку мореплавання, адже цей злочин не відноситься до злочинів 
проти безпеки руху й експлуатації транспорту; 2) не можна сприйняти суджен-
ня стосовно безпосереднього об’єкта В.Д. Пакутіна, де він зазначає, що такими 
є інтереси охорони атмосферного повітря і вод, оскільки інтереси є лише 
рушійною силою у спілкуванні суб’єктів відносин; 3) сумнівною є позиція 
П.Ф. Повеліциної щодо безпосереднього об’єкта цього злочину – водні ресур-
си. Адже водні ресурси можуть бути предметом того чи іншого злочину, а не 
суспільними відносинами, які підлягають охороні від посягання на них; 
4) позиція В. Широкова стосовно об’єкта злочину, що нами досліджується, 
свідчить про те, що таке визначення не ґрунтується на структурі цього об’єкта 
(його складових); 5) визначення безпосереднього об’єкта злочину, передбаче-
ного ст. 243 КК України, Н.П. Грабовської охоплює все навколишнє природне 
середовище, крім того, вона також схиляється до предмета цього злочину, 
обмежуючись навколишнім середовищем; 6) О.О. Плотнікова основний безпо-
середній об’єкт цього злочину зводить до додаткових безпосередніх об’єктів 
цього злочину, оскільки не досліджувала структуру цього об’єкта злочину; 
7) не можна погодитися з визначенням основного безпосереднього об’єкта 
цього злочину, запропонованого О.В. Кришевич і В.С. Плугатирьом, оскільки 
вони його зводять до стану (екологічної безпеки) та використання людиною 
морського середовища; 8) С.Б. Гавриш взагалі вбачає у безпосередньому 
об’єкті блага, що суперечить концепції об’єкта як суспільним відносинам; 
9) сумнівною є також позиція О.О. Дудорова стосовно безпосереднього об’єкта 
цього злочину як встановленого порядку використання й охорони моря, а 
також екологічної безпеки морського середовища, що свідчить про те, що 
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автор не досліджував структуру цього об’єкта злочину; 10) В.А. Клименко та 
В.І. Антипов зводять безпосередній об’єкт цього злочину до екологічної без-
пеки морських вод, тобто відносяться до цих вод як до живої істоти, для якої 
може створюватися небезпека; 11) відходом від концепції об’єкта як суспіль-
них відносин є визначення безпосереднього об’єкта цього злочину, запропо-
новане М.М. Паньком; 12) надто загальним є визначення безпосереднього 
об’єкта злочину, запропоновані Н.О. Лопашенко та А.В. Наумовим, які макси-
мально віддаляються від концеції суспільних відносин; 13) О.Є. Пономарьова, 
А.Г. Князєв та В. М. Баландюк хоча і дотримуються концепції об’єкта цього 
злочину як суспільних відносин, але не розкривають його через використання 
структури цього об’єкта.

Для того, щоб визначитися з безпосередніми об’єктами цього злочину 
потрібно з’ясувати додатковий безпосередній об’єкт злочину, передбачений 
ст. 243 КК України, а потім звернутися до структури безпосереднього об’єкта 
цього злочину. Стосовно додаткового безпосереднього об’єкта злочину забруд-
нення моря існують такі судження: 1) О.О. Дудоров додатковим безпосереднім 
об’єктом цього злочину визначає життя та здоров’я особи, власність та інші 
блага [28, с. 748]; 2) В.А. Клименко стверджує, що додатковим безпосереднім 
об’єктом кваліфікованого складу злочину може бути здоров’я та життя людей, 
власність, порядок законного використання моря тощо [18, с. 329]; 
3) О.В. Кришевич, В.С. Плугатир наполягають, що додатковим безпосереднім 
об’єктом цього злочину можуть бути життя і здоров’я особи, власність, елемен-
ти довкілля та інші блага [14, с. 553]; В.К. Матвійчук стверджує, що додатко-
вим безпосереднім об’єктом цього злочину є відносини, що забезпечують 
умови з охорони життя, здоров’я людей, живих ресурсів моря, а також відно-
сини, що забезпечують законні види користування морем [15, с. 128].

Аналіз існуючих точок зору на додатковий безпосередній об’єкт цього 
злочину, передбачений ст. 243 КК України, свідчить, що О.О. Дудоров схиля-
ється до того, що безпосереднім (додатковим ) об’єктом цього злочину є блага 
(життя, здоров’я, власність тощо). Крім того, включає сюди і власність, хоча 
власність – це суспільні відносини. Такої ж позиції дотримується і 
В.А. Клименко, О.В. Кришевич та В.С. Плугатир, хоча ще В.А. Клименко до 
такого включає ще й порядок законного використання моря. Не можна пого-
дитися з тим, що блага є додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину, а 
також з тим, що таким є порядок законного використання моря. О.О. Плотнікова 
зазначає, що додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину є відносини 
рекреації або інші законні види користування моря [13, с. 34]. Термін «рекреа-
ція» означає «-ї, ж.1 спец. Відпочинок, поновлення сил людини, витрачених на 
трудову діяльність…» [29, с. 1211]. Натомість поняття «рекреаційні ресурси — 
це «об’єкти і явища природного і антропогенного походження, що використо-
вуються для оздоровлення, відпочинку і туризму» [29, с. 1211].

Нам більше імпонує визначення додаткового безпосереднього об’єкта 
цього злочину, запропоноване В.К. Матвійчуком та О.О. Плотніковою, оскіль-
ки вони виходять для його формулювання з концепції суспільних відносин.
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Наше ставлення до цього об’єкта підтверджується й тим, що цей злочин 
(передбачений ст. 243 КК України), поміщений у розділі восьмому Особливої 
частини КК України під назвою «Злочини проти довкілля», а не в розділі два-
надцятому за однойменною назвою «Злочини проти громадського порядку та 
моральності», і не в розділі дев’ятому та десятому, а також не в розділі першо-
му чинного КК України, оскільки законодавець поставив тут за мету переду-
сім охорону відносин з приводу природних об’єктів.

Отже, зазначені вище підходи до розуміння безпосереднього об’єкта 
цього злочину свідчать про відхід авторів від концепції об’єкта злочину як 
суспільних відносин (за винятком тих, що зазначені нами вище). Крім того, 
перераховані фахівці ще недостатньо вникли в суть норм, передбачених ст. 243 
КК України.

Слід звернути увагу на те, що викладене ще не надає можливості на під-
ставі аналізу, що нами зроблений, дати вичерпну відповідь стосовно безпосе-
реднього об’єкта злочину забруднення моря. Це свідчить про те, що необхідно 
більш глибоко проаналізувати структурні елементи цих суспільних відносин. 
У контексті зазначеного загальновизнаним є той факт, що винний при вчинен-
ні цього злочину впливає на предмет відносин і своїми діями порушує або 
намагається порушити суспільні відносини, що поставлені під охорону кримі-
нального закону, тобто завдає їм істотної шкоди.

Для реалізації запропонованого нами підходу приймемо за основу 
структуру суспільних відносин, що має місце в літературі з кримінального 
права, яку підтримує більшість вчених: 1) це — суб’єкти (носії) відносин; 
2) це — предмет, з приводу якого існують відносини (тобто це те, з приводу 
чого існують відносини); 3) це — соціальний зв’язок (суспільно значуща діяль-
ність, як зміст відносин) [30, с. 35–48]. На основі цих і вищезазначених теоре-
тичних положень продовжимо дослідження безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст. 243 КК України.

Проведене нами дослідження свідчить, що в юридичній літературі зазви-
чай чітко не визначено, хто може бути суб’єктом відносин у площині криміналь-
но-правової охорони досліджуваних відносин, а точніше, цьому питанню увага 
взагалі не приділялась. Зазначене надає нам можливість стверджувати, що 
суб’єкти відносин як структурний елемент об’єкта цього злочину (ст. 243 КК 
України) зовсім не підлягали дослідженню, який, на наш погляд, істотно впли-
ває на з’ясуваннятого, що слід визнавати безпосереднім об’єктом злочину 
забруднення моря. Належний аналіз існуючих джерел, що стосується цієї про-
блеми, та проведення опитування студентів юридичних факультетів, працівни-
ків суду та правоохоронних органів дає нам підстави визначитися з суб’єктами 
суспільних відносин у сфері забезпечення умов з охорони, раціонального вико-
ристання, відтворення й оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територі-
ального моря України, вод виключної (морської) економічної зони України, вод 
відкритого моря. Суб’єктами суспільних відносин, що нами зазначені вище, є 
окремі фізичні особи, юридичні особи, в тому числі і службові особи, які є, згід-
но з чинним законодавством України, учасниками цих відносин. З одного боку, 
це особи, зв’язані з дотриманням спеціальних правил, які убезпечують від 
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забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України 
або в межах виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи 
речовинами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або відходами, а також – 
від незаконного скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи тери-
торіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і 
відходів. Крім того, такими суб’єктами можуть бути спеціально відповідальні 
особи за повідомлення морських чи повітряних суден або інших засобів і споруд, 
що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому упо-
вноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання – і організа-
ції, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене 
внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах 
внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкід-
ливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, 
інших відходів, якщо це створило небезпеку настання наслідків, зазначених у 
ч. 3 ст. 243 КК України. З іншого боку, суб’єктами зазначених відносин можуть 
бути як фізичні, так і юридичні особи органів виконавчої влади, які мають функ-
ції контролю за додержанням спеціальних правил із запобігання забрудненню 
моря, адміністрації найближчих портів України, уповноважені органи або 
особи, які здійснюють контроль за скиданням з метою поховання засобів забруд-
нення внаслідок крайньої потреби таких речовин і матеріалів, а також організа-
ції, які видають дозвіл на таке скидання тощо. Тобто суб’єктами або учасниками 
зазначених вище відносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Для досягнення мети з охорони умов, зазначених нами вище, є не тільки 
виявлення осіб, які вчинили цей злочин, притягнення їх до кримінальної від-
повідальності, але й убезпечення від ухилення від виконання відповідними 
службовими особами своїх обов’язків, а також й зменшення наслідків забруд-
нення моря. Дослідження суб’єктів указаних суспільних відносин, а також їх 
соціальних функцій у цих відносинах дасть змогу визначити на науковій осно-
ві ті суспільні відносини, які виступають об’єктом злочину, передбаченого 
ст. 243 КК України. На наш погляд, цю властивість суб’єктів у суспільних 
відносинах використовує інколи законодавець як для визначення меж дії кри-
мінального закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, що є об’єктом 
відповідного злочину (скажімо, забруднення моря ст. 243 КК України) [31, 
с. 8–9]. Як свідчить аналіз складу злочину, передбаченого ст. 243 КК України, 
законодавець такий підхід до злочину, передбаченого цією статтею, застосував 
частково, чим дещо послабив труднощі у дослідженні зазначеної проблеми, а 
також і в застосуванні ст. 243 КК України в практичній діяльності правоохо-
ронних органів та суду. Провівши вивчення кримінальних справ цієї категорії, 
ми встановили, що в одних випадках (60 % справ) одним із суб’єктів цих сус-
пільних відносин, що поставлені під охорону закону про кримінальну відпо-
відальність, обов’язково була фізична особа (людина), в інших (40 % справ) – 
юридична особа.

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що 
аналізуються, ми звернулися до законодавчих і підзаконних нормативних 
актів, а також до слідчої та судової практики. Так, аналіз законодавчих і підза-
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конних актів, що стосуються суспільних відносин, які забезпечують умови з 
охорони раціонального використання, відтворення й оздоровлення внутріш-
ніх морських вод, вод територіального моря України, вод виключної (мор-
ської) економічної зони України, вод відкритого моря, свідчить, що іншою 
стороною суб’єктного складу таких відносин, які є елементом об’єкта злочину, 
передбаченого ст. 243 КК України, виступають як фізичні, так і юридичні 
особи відповідно до чинного законодавства України. 

Аналіз соціальної функції суб’єкта відносин, тобто його прав та обов’язків 
(статусу), іншими словами, соціального взаємозв’язку в суспільних відноси-
нах, має, на нашу думку, певну цінність, оскільки з’ясування суб’єктного скла-
ду відносин сприяє визначенню змісту самих відносин, надає можливість оці-
нити їх характер, обсяг цих відносин і межі дії закону (ст. 243 КК України). 
Отже, робити повним перелік суб’єктів суспільних відносин (безпосереднього 
об’єкта злочину, передбаченого ст. 243 КК України) немає необхідності. 
Важливо, на наше переконання, лише зрозуміти, що вони можуть мати різно-
манітні варіанти, які так чи інакше впливатимуть на зміст цих відносин і межі 
кримінальної відповідальності за цей злочин. Про це переконливо свідчить і 
судова практика. Так, суди правильно кваліфікували діяння лише тоді, коли 
встановлювали суб’єктів відносин, їх соціальний статус і роль у досліджуваних 
суспільних відносинах.

Отже, виходячи із предмета нашого дослідження, розглянемо такий 
структурний елемент відносин, як соціальний взаємозв’язок у суспільних від-
носинах, які забезпечують умови з охорони, раціонального використання, від-
творення й оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіального моря 
України, вод виключної (морської) економічної зони України, вод відкритого 
моря. Такий структурний елемент суспільних відносин, що нами досліджуєть-
ся, а саме: соціальний взаємозв’язок, в юридичній літературі справедливо роз-
глядається як засіб самих відносин [32, с. 5; 33, с. 4]. Цей зв’язок, як свідчить 
дослідження, може виявитися як на рівні індивідуальної взаємодії суб’єктів, 
так і у взаємодії людських спільнот, а також індивідуумів із відповідними 
спільнотами як елементами соціуму. Зовні цей соціальний зв’язок проявляєть-
ся, як показує вивчення нами кримінальних справ і нормативної бази, що 
стосуються відносин, які нами аналізуються, а також опитування працівників 
правоохоронних органів та суду в таких формах діяльності, як виконання 
обов’язків із забезпечення умов з охорони, раціонального використання, від-
творення й оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіального моря 
України, вод виключної (морської) економічної зони України, вод відкритого 
моря. Це, зокрема, має відбуватися: 1) на законодавчому рівні – підготовка 
несуперечливих нормативно-правових актів, які були б зрозумілими населен-
ню та особам, які зобов’язані забезпечувати належне виконання спеціальних 
правил з метою запобігання забрудненню моря, повідомляти адміністрації 
найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у 
разі скидання з метою поховання – і організації, яка видає дозволи на скидан-
ня, надавати інформацію про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої 
потреби скидання чи невідворотної втрати таких шкідливих речовин чи сумі-
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шей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів тощо; 
2) в інструктивних заходах; 3) в заходах організаційного характеру; 4) в екс-
пертній діяльності для з’ясування екологічного стану морських вод тощо.

Запропоновані нами пропозиції мають практичне значення, адже 
вивчення кримінальних справ і матеріалів про відмову в порушенні кримі-
нальних справ, а зараз — оголошенні про підозру з зазначеної категорії прова-
джень свідчить, що за 65 % справ має соціальний зв’язок (взаємозв’язок 
суб’єктів), характерний для забезпечення умов з охорони відносин, що нами 
аналізуються; 35 % — стосувалися запобігання злочинів, передбачених ст. 243 
КК України.

Нас цікавить, як це випливає з нашого дослідження, соціальний зв’язок, 
важливою ознакою якого є обов’язок певної поведінки суб’єктів суспільних 
відносин, які забезпечують умови з охорони, раціонального використання, від-
творення й оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіального моря 
України, вод виключної (морської) економічної зони України, вод відкритого 
моря, тобто їх взаємодії. Проте слід зазначити, що інтерес суб’єктів суспільних 
відносин — це лише певна форма прояву, вираження, реалізації суспільних 
відносин, яка може відбутися через поведінку суб’єктів відносин, але не самі 
суспільні відносини як результат, і це є істинним.

Таким чином, для визначення безпосереднього об’єкта злочину – 
забруднення моря – мають враховуватися лише ті суспільні відносини, що 
відповідають інтересам усього суспільства, а не інтересам окремої особи на її 
розсуд чи певні вподобання. Такими можуть бути лише позитивні відносини, 
що поставлені під охорону кримінального закону, в нашому випадку — сус-
пільні відносини, що забезпечують умови з охорони, раціонального викорис-
тання, відтворення й оздоровлення внутрішніх морських вод, вод територіаль-
ного моря України, вод виключної (морської) економічної зони України, вод 
відкритого моря.

Дотримуючись концепції, що предмет злочину і предмет суспільних від-
носин у складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого 
ст. 243 України, предметом відносин є умови, що забезпечують належне згідно 
з чинним законодавством раціональне використання, відтворення та оздоров-
лення внутрішніх морських вод, вод територіального моря України, вод 
виключної (морської) економічної зони України, вод відкритого моря. У 
цьому сенсі справедливим є твердження, що предметом суспільних відносин є 
усе те, з приводу чого і у зв’язку з чим існують суспільні відносини, які нами 
аналізуються [34, с. 7]. 

Слід звернути ще раз увагу на те, що кримінально-правовою доктриною, 
як правило, визнається те, що об’єктом злочину є суспільні відносини, на які 
посягає те чи інше суспільно небезпечне діяння [15, с. 96]. В такому сенсі 
об’єкт є істотним, обов’язковим елементом складу злочину, передбаченого 
ст. 243 КК України, і значною мірою визначає небезпеку неправомірної пове-
дінки особи, вказує на її соціальну суть — суспільну небезпеку. Дотримуючись 
у нашому дослідженні концепції тричленної структури суспільних відносин, 
яку запропонував О.В. Дроздов: 1) носії (суб’єкти відносин); 2) предмет, з при-
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воду якого існують відносини; 3) суспільно-значуща діяльність (соціальний 
зв’язок як зміст відносин) [35, с. 22–69], ми переконані, що такий підхід є 
науковим і має бути використаний у нашому дослідженні.

 Також дане питання неодноразово порушувалося і в зарубіжних науко-
во-правових джерелах і на міжнародних практичних конференціях [36; 37; 38; 
39; 40]. 

Висновки. Дослідивши структуру суспільних відносин, існуючі точки 
зору, можна запропонувати формулювання основного та додаткового безпо-
середніх об’єктів злочину, передбаченого ст. 243 КК України: 1) основним 
безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують 
умови (стосунки) з належної, тобто встановленої чинним законодавством 
України охорони, раціонального використання, відтворення й оздоровлення 
внутрішніх морських вод, вод територіального моря України, вод виключної 
(морської) економічної зони України, вод відкритого моря у сприятливому 
для життєдіяльності стані теперішніх і майбутніх поколінь; 2) додатковим без-
посереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують 
умови (стосунки) з охорони життя, здоров’я людей, біоресурсів моря, рекреа-
ційних ресурсів моря та інших законних видів використання моря.
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Олійник В.П. Безпосередній об’єкт злочину забруднення моря (ст. 243 
КК України)

У статті досліджується безпосередній об’єкт злочину забруднення моря. 
Детально проаналізовані існуючі точки зору стосовно основного і додаткового безпо-
середніх об’єктів цього злочину. Пропонується авторське визначення основного та 
додаткового безпосереднього об’єктів злочину забруднення моря. 

Ключові слова: об’єкт злочину, забруднення моря, особливий об’єкт злочину, 
додатковий об’єкт злочину, предмет відносин, соціальний зв’язок, суб’єкт відносин. 

Олейник В.П. Непосредственный объект преступления загрязнения моря 
(ст. 243 УК Украины)

В статье исследуется непосредственный объект преступления загрязнения 
моря. Подвергнуты детальному анализу существующие точки зрения относительно 
основного и дополнительного непосредственных объектов этого преступления. 
Предлагается авторское определение основного и дополнительного непосредственного 
объектов преступления загрязнения моря.

Ключевые слова: объект преступления, загрязнение моря, особый объект пре-
ступления, дополнительный объект преступления, предмет отношений, социальная 
связь, субъект отношений.

Oleynik V. The direct object of crime of marine pollution (art. 243 of the CC of 
Ukraine)

In the article was investigated the direct object of crime of marine pollution. Existing 
points of view on the matter of main and additional direct objects of this crime are deeply 
analyzed. In the article are given the author’s definitions for main and additional direct 
objects of a crime of marine pollution.

Keywords: Object of crime; Marine pollution; Special object of crime; Additional 
object of crime; Subject-matter of relations; Social communication; Bozo of relations. 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2016.
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Formulation of the problem. Cultural property refers to property that has 
some special relationship with a particular culture or nation state.  Cultural 
property includes objects found at archeological sites, which provide insight into 
earlier civilizations, and artworks produced by members of a culture and that are 
thought to embody or represent that culture in a distinctive way. The contours of 
the definition are vague and shifting, but the controversies over the use of cultural 
property are real and raise important problems for domestic and international law 
[1].

The aim of the article is investigate questions criminal-legal protection of 
archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries.

The main results of the study. The 1969 European Convention on the 
Protection of the Archaeological Heritage is mainly concerned with archaeological 
excavations and the extraction of information from these excavations. It entered 
into force in 1970. The main thrust is that the parties undertake to prevent illicit 
excavations, to take the necessary measures to ensure that excavations are 
authorized and entrusted only to qualified persons, as well as to control and protect 
the results obtained. The parties accept to take those steps necessary for scientific 
publication concerning excavation and discoveries, to facilitate the circulation of 
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archaeological objects for scientific, cultural, and educational purposes. The 
Convention was ratified by twenty-four European countries. Pressure for revision 
of the Convention came in the late 1970s from the Parliamentary Assembly which 
was concerned with underwater archaeology and the illegal trade in antiquities [2].

The Convention of 1992 explains the concept of archaeological heritage by 
its ability to serve as an instrument for the memory of mankind. Within the 
objectives of the Convention of 1992, all such remains and objects and any other 
traces of mankind from past epochs are considered to be the elements of 
archaeological heritage as a source of the European collective memory and as an 
instrument for historical and scientific study: (i) the preservation and study of 
which help to retrace the history of mankind and its relation with the natural 
environment; (ii) for which excavations or discoveries and other methods of 
research into mankind and the related environment are the main sources of 
information; and (iii) which are located in any area within the jurisdiction of the 
member countries of the Convention. Consequently, the archaeological heritage 
includes structures, constructions, groups of buildings, developed sites, moveable 
objects, monuments of other kinds as well as their context, whether situated on land 
or under water [3].

Beyond the 1907 Convention there was the Hague Convention in 1954 and 
then the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of 
Cultural Property in Armed Conflict 1999 (“Second Protocol”). 

The Second Protocol was adopted in response to the gaps contained within 
the 1954 Convention. The main crux of the Hague Conventions is to prevent the 
destruction of cultural property and artifacts during war, including eliminating the 
use of cultural property as a weapon of war. Beyond the treatment of cultural 
property in war, the Second Protocol states that Prosecution is warranted when 
there is a violation of the conventions. Beyond these specific conventions, crimes 
relating to cultural property can also be found in the ICC Rome Statute (“Statute”) 
[4].

The Unidroit Convention presents an international framework to contest 
private sector transactions in stolen art and cultural property. Among other things, 
it allows claimants in countries that are party to the Convention to sue in the courts 
of other signatory countries for the return of stolen or illegally exported cultural 
property. It is significant that the Unidroit Convention unequivocally requires all 
objects demonstrated stolen to be returned and limits the possibilities for 
compensation in the case of return to holders who have been diligent in searching 
the title [5].

‘Heritage crime’ as a term has begun to appear more and more in both 
academic and policy documents. In England, the non-governmental organization 
responsible for the management and promotion of the historic environment, 
English Heritage, has even taken on the issue of heritage crime as a key aspect 
within its strategy moving forward (English Heritage, 2013, p. 15). 

More broadly, such globally pertinent issues as the international trafficking 
of cultural objects, especially those looted from archaeological sites and monuments, 
have long attracted the attention of academics, heritage managers, lawyers, 
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journalists and participants in the art market alike (see for example Coggins, 1969 
for an early archaeological discussion of the issue; Ede, 1998, for a dealer’s 
perspective, and Silver, 2009, for a journalistic investigation). The challenges 
connected to the curtailing of the theft and illegal export of cultural material, not 
only that of an archaeological origin, continue to be an important area of research 
for many and the conflation of heritage crime in general with illicit trade was 
suggested in a recent publication produced in partnership between Norwegian and 
Polish agencies (Ramskjaer et al., 2011). However, other crimes also have a 
significant impact on cultural heritage, as defined here [6].

The key to the definition lies in the term “archaeology” itself. According to 
the Council of British Archaeology: “Archaeology is the study of the material 
remains and environmental effects of human behavior: evidence which can range 
from buried cities to microscopic organisms and covers all periods from the origins 
of humans millions of years ago to the remains of 20th and 21st century industry 
and warfare. It provides us with the only source of information about many aspects 
of our development. Milestones such as the beginning of agriculture, the origin of 
towns, or the discovery of metals, can only be understood through the examination 
of physical evidence. Archaeology also provides essential information for periods of 
the past for which written records survive.”9 From this definition we see that the 
activity of archaeology as such is related to the creation of new knowledge and 
interpretations about the history and therefore the scientific component is a must 
when calling any activity “archaeology” [7].

The unlawful removal of archaeological heritage normally does not include 
any scientific measuring, documentation and research. The only similarity of “black 
archaeology” to actual archaeological activities is excavation which is necessary to 
get the archaeological finds out of surface. However, in case of “black archaeology”, 
excavation is usually unlawful – i.e. carried out without the legal permission and 
often using the prohibited means of search (e.g. metal detectors if their use is 
prohibited by law). Illicit archaeology and metal detecting are often addressed as if 
they meant the same thing. It is often the case that detector users are equated to 
looters. The term ”looter” involves diverse people with different motivations and 
interests, including those who engage in a legal hobby and sometimes even have 
historical interest in their search locations, and those who see detecting mostly as a 
profitable activity. (Hollowell 2006, 71). I agree that on certain occasions this is 
really the case. Yet, as I have argued in the introduction, detector users are a broad 
community with various motives and their relation to archaeology is not necessarily 
illegal. Therefore, the definition of “black archaeology” cannot contain detecting as 
one of its mandatory components [8].

Ingrid Ulst suggests the adequate definition of «black archaeology» should 
reflect the whole chain of activities because its actual meaning is much wider than 
the treasure hunting normally addressed as the simple unlawful excavation of 
archaeological items. In order to open its meaning and differentiate between 
archaeology and «black archaeology», Ingrid Ulst suggests that «black archaeology» 
can be defined as follows: «Black archaeology» means all the single or group-based 
activities which are related to the illegal non-scientific excavation, removal and 
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selling of archaeological heritage originating from illicit or official excavations, 
including but not limited to the preliminary research and communication activities, 
search and excavation works, removal and cleansing of finds, any support activities, 
networking and contracting, and the offering for sale and selling of finds to the 
previously identified or non-identified buyers in the country of origin and abroad 
[9].

The problem specific to Bulgaria is illegal excavations. In that country, there 
are vast and rich archaeological sites of yet-unknown content. Regular archaeological 
work started only after the war. To give the idea of the great value of the potential 
finds I may mention the treasure found in Rogozen in 1984, consisting of 164 silver 
vessels belonging to the culture of the ancient Thracians. 

According to a recent estimate, about 13.000 archaeological sites have been 
identified, such as fortified cities, settlements, burial sites, and each of these sites 
may consist of up to a 100 structures or individual mortuary mounds (tumuli) [10].

The Criminal Code of Kosovo is also very clear on damaging, demolition and 
unauthorized removal of protected monuments or objects out of the Republic of 
Kosovo. According to the Criminal Code whoever damages or destroys a protected 
cultural, historical, religious, scientific or natural monument or object shall be 
punished by a fine or by imprisonment of up to two (2) years. Furthermore, if the 
protected monument is an object that has a unique value or if the offense results in 
serious damage, the perpetrator shall be punished by a fine or by imprisonment of 
up to three (3) years. The Criminal Code also determines the sanctions for damages 
caused during restoration work or research done within the properties of cultural 
heritage. According to the Code, whoever, without authorization by the competent 
authority, conducts conservation, restoration or research work on a cultural 
monument, or, despite a prohibition or without the authorization, carries out 
archaeological excavations or research and thereby destroys or seriously damages a 
cultural monument or its characteristics shall be punished by a fine or by 
imprisonment of up to two (2) years. When these criminal acts are committed 
against a cultural monument of unique value or result in serious damage, the 
perpetrator shall be punished by a fine and imprisonment of six (6) months to three 
(3) years [11].

The cultural heritage of Ukraine is an integral part of the world’s cultural 
heritage. The preservation and enhancement of cultural values is among priorities 
in the government’s policy in the sphere of culture (see, for instance, The Conceptual 
Directions of Policies by Executive Bodies of Power in the Sphere of Culture, 
presented by the Cabinet of Ministers of Ukraine in June 1997 and approved by the 
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 675 as of 23 June, 1997). In 
accordance with the Law of Ukraine On the basics of National Security of Ukraine 
(Article 3), “spiritual, moral and ethic, cultural and historic values are the basis of 
national security”. In 2008-2009, the following laws were adopted: Law on Joining 
the International Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage; 
Law on Approval of the List of Cultural Monuments which cannot be Subject to 
Privatisation; Law on Amendments to the Law of Ukraine on Museums; Law on 
Amendments to Some Laws of Ukraine in Connection with the Approval of the 
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Parliament; Law on Amendments to the Law on State Programme for Cultural 
Heritage Protection [12].

Today, in Criminal Code of Ukraine such liability is provided for in Article 
298. In accordance with article 298 of the Criminal Code of Ukraine, the Illegal 
conduct of archeological investigations, excavation, other earth or underwater 
works on the project of archaeological heritage – punishable by a fine up to 100 
tax-free minimum incomes, or restraint of liberty for a term up to two years, or 
imprisonment for the same term, with or without the deprivation of the right to 
occupy certain positions or engage in certain activities for a term up to three years 
[13].

Summary.  Thus, in our view, the breach of Ukrainian criminal legislation is 
the absence of special norm, which would be subject to criminal liability for theft of 
movable objects of cultural and archaeological heritage. Currently, responsibility 
for such an act occurs on the relevant part of article 185 of the Criminal Code or 
under article 186 of the Criminal Code of Ukraine, if the abduction was carried out 
openly or under article 187 of the Criminal Code of Ukraine, if the abduction of 
objects of archaeological heritage by the attack occurred in the presence of all the 
other signs. The punishment should be appropriate degree of public danger of the 
offense, therefore, in our opinion, the presence of a special rule with a higher 
punishment, compared with the general rules (articles 185, 186, 187), would 
perform the functions of general and special prevention.
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Соловйова А.М., Соловйова А.Б. Кримінально-правова охорона об’єктів 
археологічної і культурної спадщини в Україні та деяких зарубіжних країнах

У статті аналізуються питання кримінально-правової охорони об’єктів архе-
ологічної і культурної спадщини в Україні та деяких зарубіжних країнах. Досліджу-
ється місце об’єктів археологічної і культурної спадщини в системі кримінально-пра-
вової охорони  України і деяких зарубіжних країн. 

Ключові слова: археологічна спадщина, культурна спадщина, злочин, зарубіж-
не законодавство, кримінальне право.

Соловьева А.Н., Соловьева А.Б. Уголовно-правовая охрана объектов 
архео логического и культурного наследия в Украине и некоторых зарубежных 
странах

В статье анализируются вопросы уголовно-правовой охраны объектов архео-
логического и культурного наследия в Украине и некоторых зарубежных странах. 
Исследуется место объектов археологического и культурного наследия в системе 
уголовно-правовой охраны Украины и некоторых зарубежных стран.

Ключевые слова: археологическое наследие, культурное наследие, преступле-
ние, зарубежное законодательство, уголовное право.

Soloviova Alina, Soloviova Aliesia. Criminal-legal protection of archaeological 
and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries

The article analyzes the issues of criminal law protection of archaeological and 
cultural heritage in Ukraine and some foreign countries. In the article was explored the place 
of archaeological and cultural heritage in the system of criminal law protection of Ukraine 
and some foreign countries.

Keywords: Archaeological heritage; Cultural heritage; Crime; Foreign legislation; 
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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Постановка проблеми. Питання, що стосується суб’єкта злочинів проти 
здоров’я особи, важливі для теорії та практики. Ця проблема потребує належ-
ного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочинів проти здоров’я особи присвятили свої праці такі вчені, як: 
В.В. Сташис, В.І. Борисов, В.І. Касенюк, М.Г. Заславська, С.В. Гринчак, 
М.І. Хавронюк, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк, Ю.О. Кучер, Н.В. Уварова, 
А.В. Байлов та ін. Проте до цього часу ця проблема не знайшла свого належно-
го вирішення.

Метою статті є дослідження суб’єкта злочинів проти здоров’я особи.
Основні результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 

а також суб’єкта злочинів проти здоров’я особи має певний теоретичний і 
практичний багаж у науці кримінального права [1, с. 137–147; 2, с. 18–20; 3, 
с. 58; 4, с.20; 5, с. 3–4; 6, с. 1–260; 7, с. 130; 8, с. 1–318; 9, с. 1–36; 10, с. 1–304; 11, 
с. 82–86; 12, с. 130–141; 13, с. 1–140]. Питання про суб’єкт злочину протягом 
багатьох років було дискусійним у теорії кримінального права. Зазначимо, що 
і на сьогодні в ряді моментів, які характеризують цей елемент складу злочину, 
немає єдності поглядів серед теоретиків. Суб’єктом злочину кримінальне 
право визнає фізичну осудну особу (людину), яка досягла до моменту вчинен-
ня певного злочину віку, з якого особа, що вчинила суспільно небезпечне діян-
ня, заборонене кримінальним законом, здатна понести за нього кримінальну 
відповідальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й таке визначення суб’єкта злочи-
ну: «це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до 
Кримінального кодексу може настати кримінальна відповідальність» [16, с. 86; 
12, с. 130]. 
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Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину,  запропоноване 
В.Я. Тацієм та В.К. Матвійчуком, оскільки з нього чіткіше визначається вік 
кримінальної відповідальності. 

Історичний аналіз законодавчого підходу до розуміння цього елемента 
складу злочину дає підстави стверджувати, що вітчизняний кримінальний 
закон завжди визнавав суб’єктом злочину виключно людину, зокрема до 
1 вересня 2014 року, коли вже і юридичну особу можна буде притягти до кри-
мінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с. 4]. Тут 
необхідно зазначити, що вперше в КК України 2001 р. у ч. 1 ст. 18 дається 
законодавче визначення суб’єкта злочину: «Суб’єктом злочину є фізична осуд-
на особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до цього Кодексу, може 
настати кримінальна відповідальність» [18], а також сформульоване визначен-
ня спеціального суб’єкта  у ч. 2 ст. 18 КК України: «Спеціальним суб’єктом 
злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність за злочин, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа» [18]. Відсутність будь-якої ознаки загального, а для спеціально-
го – ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочин-
ного діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і зло-
чинів проти здоров’я особи. Така значущість суб’єкта злочинів проти здоров’я 
особи потребує значної уваги до його дослідження і, зокрема, до класифікації 
суб’єктів. 

Аналіз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури 
окреслив основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт 
злочину в науці кримінального права. З дослідження цієї літератури видно, що 
під методологією розуміють передусім звернення щодо принципів побудови, 
форм і способів науково-пізнавальної діяльності, вчення про структуру, логіч-
ну організацію, а також щодо методів і засобів цієї діяльності [19, с. 164]. 
Виходячи із зазначеного, слід погодитися з думкою В.Г. Павлова, що методо-
логія дає змогу представити вчення про суб’єкт злочину взагалі, а на нашу 
думку, і про суб’єкт досліджуваних злочинів з історико-філософських, право-
вих і теоретичних позицій, допомагає визначити найбільш перспективні 
напрями цього вчення, глибше пізнати логіку існуючих проблем, виявити і 
закріпити важливі пріоритети в їх дослідженні [8, с. 12]. Тому ми переконані в 
тому, що у пропонованому дослідженні потрібно зупинитися на деяких теоре-
тичних і методологічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале 
вирішення проблеми суб’єкта злочинів в передбачених стст. 121–128, 130–145 
КК України неможливе без осмислення теоретичних і методологічних про-
блем дослідження суб’єкта злочину та дискусійних питань вчення про суб’єкт 
злочину.

Насамперед на цьому шляху дослідження зазначимо ще раз, що під 
методологією розуміють вчення про принципи побудови, форм і способів 
науково-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а 
також про методи і засоби цієї діяльності [20, с. 164]. Термін «методологія» в 
літературі в широкому розумінні використовується як філософське вчення 
про методи пізнання [21, с. 365–367]. У вузькому розумінні під методологією 
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розуміють сукупність пізнавальних засобів, розроблених на основі принципів 
загальної методології, що мають методологічне значення в конкретній сфері 
пізнання і практики [19, с. 13–14]. Крім того, під методологією розуміють сис-
тему принципів наукового дослідження, оскільки методологія визначає, якою 
мірою зібрані факти можуть слугувати і відповідати об’єктивному знанню [22, 
с. 24].

Маючи достатньо аргументовані визначення та підходи і провівши ана-
ліз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури, окреслимо 
основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт злочину в 
науці кримінального права, а також ті, що стосуються і суб’єкта злочинів, 
передбачених стст. 121–128, 130–145 КК України.

Виходячи з означеного вище, слід констатувати той факт, що формуван-
ня цілої низки методологічних основ учення про суб’єкт злочину відносяться 
до теорій і правових поглядів І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, А. Фейєрбаха, І.Г. Фіхте 
та інших дослідників права, які мали великий вплив на розвиток правової 
думки в Україні. Так, у філософії І. Канта інтерес викликає: осмислення зло-
чину і особи, що його вчинила; переконання, що злочин вчиняється за бажан-
ням людини (за рішенням її волі); що суб’єкт злочину (як фізична особа) 
володіє свободою волі [23, с. 137]. Натомість за кримінально-правовою теорі-
єю Г.В.Ф. Гегеля, злочинець — це не просто об’єкт каральної влади держави, а 
суб’єкт права, воля і мислення якого являють собою щось єдине, тому що воля 
не що інше, як мислення, яке перетворює себе в наявне буття і при цьому наяв-
ність волі є загальною умовою інкримінування; осудність як властивість 
особи, що вчинила злочин, свідчить про те, що суб’єкт як мисляча істота, знав 
і хотів діяти певним чином [24, с. 89–165]. А. Фейєрбах вважав, що злочин 
вчиняється не з чуттєвих спонукань, а із свавілля вільної волі (як дія вільної 
волі злочинця) [25, c. 16–30]. І.Г. Фіхте наполягав на тому, що злочин зале-
жить від свободи волі людини [26, с. 165].

За дослідженнями A.A. Піонтковського, з якими слід погодитися, кримі-
нально-правові погляди І. Канта на проблему суб’єкта злочину були ідеаліс-
тичними. Натомість це ж питання Г.В.Ф. Гегелем розглядалося по суті у сфері 
абстрактного права, а погляди А. Фейєрбаха були антиісторичними, тобто 
мали методологію критичної філософії [26, с. 17].

Багато питань, в тому числі тих, що стосуються суб’єкта злочину, відо-
бражені у філософії І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте, в подальшому розробля-
лися і досліджувалися різними правовими школами. Так, найвидатнішими 
теоретиками класичної школи кримінального права, що виникла в Європі у 
другій половині XVIII ст. – на початку XIX ст., поряд з А. Фейєрбахом були 
К. Біндінг (Німеччина), Н. Россі, О. Гарро (Франція). В Україні такий напря-
мок виник у ХІХ–ХХ ст. в особі професора А.Ф. Кістяковського, в Росії пред-
ставниками цього напрямку були М.С. Таганцев, Н. Д. Сергієвський. Ця 
школа кримінального права базувалася на метафізичній, ніким і нічим не 
обумовленій свободі волі особи і відсутності кримінальної відповідальності 
неосудних. Протилежних поглядів дотримувались представники антрополо-
гічної школи кримінального права, що виникла в кінці XIX ст. Засновники 
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Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін., спираючись на методологію вульгар-
ного матеріалізму і позитивізму, заперечуючи повністю вольову діяльність, 
обґрунтовували вчення про злочинну людину. Іншими словами, вони ствер-
джували, що злочини вчиняються незалежно від суспільних умов і, як прави-
ло, природженими злочинцями. Представники соціологічної школи кримі-
нального права (кінець XIX ст. — початок XX ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та 
ін. виступили проти визнання свободи волі злочинця, наполягаючи, що його 
дії обумовлені соціальними факторами злочинності [22, с. 30]. По суті, вони 
заперечували інститути кримінального права, вчення про склад злочину, не 
проводили різниці між поняттями «осудність» і «неосудність». Злочинне діян-
ня розглядалось як вчинок розумної людини. Методологією цієї школи були 
філософія прагматизму і позитивізму. Дослідники вважали, що будь-який зло-
чин вчиняється фізичною особою (людиною). Якщо розглядати проблеми 
дослідження суб’єкта злочину з позиції методології теоретичних концепцій в 
українському і російському кримінальному праві, то, незважаючи на різне 
ставлення дореволюційних вітчизняних криміналістів до філософських і кри-
мінально-правових теорій, у більшості своїй вони були єдині, що суб’єктом 
злочину може бути тільки фізична особа, і виступали проти кримінальної від-
повідальності юридичних осіб.

Проблема осудності і неосудності особи, яка вчинила злочин, що є одні-
єю з основних у теорій кримінального права у відношенні суб’єкта злочину, 
вирішувались представниками різних шкіл по-різному. Що ж стосується віку 
суб’єкта як однієї з його головних ознак, то дослідження зводилося до різних 
класифікацій злочинних елементів, або до розгляду їх вікових особливостей з 
позицій особистих особливостей злочинця. Звичайно, що вивчення свободи 
волі, осудності, неосудності та інших питань, що пов’язані з поведінкою люди-
ни в суспільстві, неможливо обґрунтувати і вирішити окремо від проблеми 
суб’єкта злочину, з якою тісно пов’язані різні інститути кримінального права 
[27, 34–36].

В історичному аспекті представляє інтерес методологічний і теоретич-
ний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві і кримінальному законо-
давстві в радянський період розвитку СРСР і її складової Української PCP. 
Як, на наш погляд, вірно вважає Ю.А. Красіков, після жовтневої революції 
доктрина соціалістичного права увібрала в себе реакційні положення соціо-
логічної школи права, перекрутивши багато в чому класичний напрямок [27, 
с. 35]. У перші роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта 
злочину юристами майже не приділяється. Це було пов’язане з тим, що кримі-
нальне законодавство потребувало кардинальних змін [8, с. 18]. У цей період 
наука кримінального права з нових методологічних позицій стала вирішувати 
завдання з переосмисленням кримінально-правових теорій, у тому числі й тих, 
що стосуються суб’єкта злочину.

В радянський період значний вклад у розвиток теорій і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли такі вчені: Я.М. Брайнін, B.C. Орлов, 
А.А. Піонтковський, A.M. Трайнін, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, Н.С. Лєйкіна, Р.І. Міхєєв, В.Я. Тацій, С.С. Яценко, 
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П.С. Матишевський, О.Я. Свєтлов та інші. Однак у зв’язку з відсутністю в 
теорії кримінального права послідовного, стрункого вчення про суб’єкт зло-
чину вченими допускалися методологічні помилки в характеристиці його 
ознак. Традиційно суб’єкт злочину характеризувався у вигляді одного з еле-
ментів складу злочину [8, с. 18]. На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з кри-
мінального права 1938 р. був допущений ще один методологічний прорахунок, 
який виразився в тому, що соціальна суть інституту вини розглядалася в роз-
ділі «Суб’єкт злочину» [22, с. 87].

Загальновизнаною думкою є та, що висвітлення питань методології в 
кримінально-правовій літературі цього ж напрямку щодо суб’єкта злочину 
обмежувалося лише вказівкою авторів на діалектичний матеріалізм як всеза-
гальний метод наукового пізнання, а приватно — наукові методи залишалися 
поза увагою і потребували дослідження.

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкта злочину» мало дослідження радянськими та сучасни-
ми фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, 
волі в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину (вік, 
осудність і неосудність).

У науці кримінального права, як зазначалося раніше, склад злочину є 
необхідною і достатньою підставою притягнення осудної особи, що вчинила 
злочин, з урахуванням установленого законом віку до кримінальної відпові-
дальності. Структурну основу складу злочину складає: об’єкт, об’єктивна сто-
рона, суб’єкт і суб’єктивна сторона [28, с. 162]. В той же час A.M. Трайнін 
наполягав на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елемен-
тів складу злочину, тому що людина не є елементом вчиненого нею злочинно-
го діяння [29, с. 191]. Позиція А.М. Трайніна не отримала широкого визнання 
серед теоретиків кримінального права. Було спірним у теорії кримінального 
права і твердження про те, що осудність і вік суб’єкта злочину не можна роз-
глядати як ознаки, що відносяться до складу злочину (А.Н. Трайнін, 
Б.С. Никіфоров та ін.). На переконання Н.С.Лейкіної, включення осудності і 
віку до числа основних ознак суб’єкта не є перетворенням злочинця в елемент 
вчиненого ним злочинного діяння, оскільки існує можливість спробувати дати 
більшу об’єктивну і всебічну характеристику конкретного складу злочину [30, 
с. 229–234]. Проте, на думку В.Г Павлова, з якою слід погодитися, така позиція 
Н.С. Лейкіної є сумнівною [8, с. 19].

Важливою теоретичною основою в дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений у законі, як обставина, що визначає настання кримінальної від-
повідальності за вчинене. Вік як ознака суб’єкта злочину  вченими практично 
не вивчена. Складність цієї проблеми пояснюється тим, що вона пов’язана не 
тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічними власти-
востями людини, які мають враховуватися законодавцем при встановлені 
вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На певних 
історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідальність, вста-
новлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі настання кримі-
нальної відповідальності зберігалися тривалий час.
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Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України наступає 
з 16 років, хоча на практиці і в теорії кримінального права це питання вирішу-
ється неоднозначно [18]. Справа в тому, що за деякі злочини, не оговорені в 
законі, кримінальна відповідальність може наступати з 18 років або з 25 років. 
Дане положення реалізується, коли мова йде про спеціальний суб’єкт злочину. 
В цьому зв’язку виникає необхідність привести в кримінальному законі кон-
кретний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідаль-
ності з 18 або з 25 років. Від віку, на нашу думку, залежить і структура складу 
злочину.

Одним із аспектів дослідження суб’єкта в теорії кримінального права є 
його осудність, тобто такий психічний стан, коли особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [14, 
с. 204].

Важливим аспектом дослідження суб’єкта злочину взагалі і суб’єкта 
злочинів зокрема, передбачених стст. 121–128, 130–145 КК України, є вивчен-
ня такого складного питання в науці кримінального права і кримінології, як 
співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді 
ототожнюються. Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як 
поглиблене вивчення самого злочинного діяння на різних етапах розвитку 
нашої держави, так і вдосконалення кримінального законодавства з метою 
більш ефективної боротьби зі злочинністю, в тому числі і проти здоров’я 
особи. Поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», хоча і близькі, але 
не збігаються. Крім того, вони мають різний обсяг, а саме: поняття «суб’єкт 
злочину» вужче, ніж поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. Поняття 
«суб’єкт злочину» ґрунтується на конкретних положеннях, сформульованих у 
кримінальному законі, і виходить із методологічних передумов філософських 
і кримінально-правових теорій [8, с. 23]. Суб’єкт злочину — це термін кримі-
нально-правовий, який, швидше, визначає юридичну характеристику особи, 
що вчинила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття «особистість 
злочинця» [8, с. 23], Натомість термін «особистість злочинця» як більш 
об’ємне поняття розкривається через соціальну суть особи, а також через 
складний комплекс ознак, властивостей, зв’язків, відносин, моральний і духо-
вний світ, що характеризують її, взятих у взаємодії з індивідуальними особли-
востями і життєвими фактами, що лежить в основі злочинної поведінки [8, 
с. 23].

Крім того, стосовно суб’єкта злочину також існує проблема його класи-
фікації. Адже, як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на 
класифікацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть 
бути як приватні, так і службові особи [31, с. 522; 12, с. 131–141 тощо ]. Інші 
вважають, що суб’єктами злочинів можуть бути будь-які особи [32, с. 9]. Існує 
думка, що суб’єктом злочину можуть бути як громадяни, так і службові особи 
[33, с. 42]. В теорії кримінального права суб’єкти злочинів також класифіку-
ються на загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 тощо].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину в науці кримінального 
права та судовій практиці не може надати допомогу судам і правоохоронним 
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органам у справі боротьби зі злочинними проявами. Положення, що склалося, 
викликає необхідність більш поглибленого дослідження суб’єкта злочину і, 
зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого стст. 121–128, 130–145 КК України. 
З цією метою звернемося до термінології, що використовується авторами для 
позначення суб’єкта конкретного злочинного діяння. Так, В.Я. Тацій, 
A.A. Піонтковський, та ін. при визначені суб’єкта злочину, що стосується зло-
чинів проти життя особи, використовують термін «приватна особа». Автор 
підтримує позицію В.К. Матвійчука, що поняття «приватна особа» не зовсім 
точно відображає той зміст, який названі автори йому намагаються надати [35, 
с. 70]. Перш ніж зробити спробу пояснити свою точку зору про це поняття, слід 
відзначити, що в кримінальному праві зміст терміна «приватна особа» до цього 
часу не отримав розробки. Приватною особою автори існуючих підручників з 
кримінального права, курсів кримінального права, монографічної літератури, 
навчальних посібників і статей називають суб’єктів злочинів, що стосуються 
злочинів проти життя особи. Про цьому не дають пояснення, на відміну від 
поняття «службова особа», якими ж ознаками повинна володіти приватна 
особа. Разом з тим, розробка ознак приватної особи має не тільки теоретичне, 
але й істотне практичне значення, на чому акцентував увагу В.К. Матвійчук 
[35, с. 70], що і ми спробуємо аргументувати при визначенні суб’єкта злочину, 
передбаченого стст. 121–128, 130–145 КК України. Щоб отримати більш або 
менш вичерпну відповідь на це питання, важливо дійсно дати тлумачення тер-
міна «приватна особа», з’ясувати, який зміст в нього вкладається, і що, власне, 
під ним треба розуміти, як його треба аргументувати. Згідно зі «Словарем 
русского языка» С. Ожегова слово «частный, -ое» означає «являющийся 
отдельной частью чего-либо, не общий, не типичный. Личный, не общественный, 
не государственный» [36, с. 717]. Близьке за значенням, хоча і більш вузьке 
тлумачення терміна «приватний» пропонує «Толковый словарь русского 
языка» В. Даля: «относящийся к части, общему, исключение» [37, с. 583]. 
Дещо схоже розуміння надається терміну «приватний» Великим тлумачним 
словником сучасної української мови «Який належить окремій особі (особам); 
не державний, не суспільний. Який стосується окремої особи (осіб) особистий 
//перев., у сполуч. зі сл. життя. Не пов’язаний зі службовою або суспільною 
діяльністю, який не має офіційного значення... виконується поза державною 
службовою... який не перебував на державній службі... Приватним способом: 
а) неофіційно; б) для окремої особи або поза державною службою...» [38, 
с. 926].

З існуючих тлумачень терміна «приватний», що є в словниках, звичайно 
ще не можна визначити ознаки приватної особи. Нам здається, що для цієї 
мети додатково необхідно скористатися тими положеннями, що є в чинному 
кримінальному законодавстві (ст. 364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук 
у своїх працях, а саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбо-
вої особи, що даються в юридичній літературі. Порівнюючи вказані ознаки й 
правові наслідки, що є на практиці, які відносяться як до службової особи, так 
і неслужбової, використовуючи для пояснення тлумачення терміна «приват-
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на», що дається у словниках, спробуємо визначити ознаки суб’єкта приватної 
особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими, на наш погляд, є визначення й обґрунтування 
ознак суб’єкта злочину через діяльність і функції суб’єкта [39, с. 70–71], тобто 
функціональну діяльність такої особи. Зазначена позиція В.К. Матвійчука 
потребує лише певного уточнення, яке повинне мати таке наповнення: «крім 
діяльності і функцій суб’єкта (функціональної діяльності такої особи) ще 
необхідно в зазначеній динаміці врахування і відповідного статусу суб’єкта». 
Що ж стосується службових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  
які його вчиняють особисто, то їх діяльність згідно зі ст. 364 КК України від-
носиться до здійснення постійно чи тимчасово чи за спеціальними повнова-
женнями функції представників влади, чи місцевого самоврядування, а також 
до того, що вони обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприєм-
ствах в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують 
такі функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється 
повноваженим органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 
центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повно-
важеним органом чи повноваженою особою підприємства, установи, організа-
ції, судом або законом тощо [40, с. 79].

Суть однієї функції, як це зрозуміло, виражається в безпосередньому 
управлінні людьми, виробничими, виховними, організаційними або техноло-
гічними процесами [41, с. 30–31; 42, с. 491–495]. Друга — охоплює коло 
обов’язків, пов’язаних з розпорядженням і управлінням державним, колектив-
ним або приватним майном, засобами виробництва та ін. суб’єкта [43, с. 62–63; 
42, с. 495] 

У частини суб’єктів, як свідчить це дослідження, функції та статус служ-
бової особи відсутні. Слід погодитися з думкою, що неможливо дати всебічне 
й об’єктивне визначення суб’єкта злочину (в частині, що стосується неслужбо-
вої особи) без розкриття змісту виробничих і професійних функцій, а також 
статусу такої особи, які такий суб’єкт виконує під час вчинення злочину [43, 
с. 80].

Ними є: 1) виробничі функції, в процесі яких відбувається процес 
виробництва; 2) професійні функції — відносно-постійний вид трудової діяль-
ності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досві-
ду і трудових навичок; 3) коло обов’язків такого працівника регламентується 
трудовим договором, контрактом, службовою інструкцією або іншими норма-
тивно-відомчими актами [43, с. 62–71]. 

Ми згодні з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна особа» і 
«службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці поняття) не 
можна порівнювати і протиставляти, а тому методично буде вірним, якщо кон-
кретні системи розглядаються в конкретних умовах (тобто в системі досліджу-
ваних суспільних відносин) [43, с. 63], а саме: які охороняються стст. 121–128, 
130–145 КК України, як це доводиться в указаній статі. Отже, повнота понят-
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тя «суб’єкт злочину» виявляється в тому, що воно повинно мати повноту 
об’єму цього поняття (тобто має бути відсутня пустота, необхідне наповнення 
цього поняття). З цього приводу слід погодитися з позицією В.К. Матвійчука 
і положеннями формальної логіки, що при діленні певного поняття, а саме 
«суб’єкт злочину», сума об’ємів понять — дільників:  «службова», «неслужбо-
ва» і «приватна» особа має бути рівною об’єму (обсягу) діленого поняття [43, 
с. 64]. Отже, можна погодитися з таким визначенням приватної особи як 
суб’єкта злочину — це фізична осудна особа, якій виповнився до моменту вчи-
нення злочину вік кримінальної відповідальності, яка вчиняє злочин, не 
маючи функції та статусу службової та неслужбової особи, не знаходиться в 
трудових відносинах, діє як приватна особа не в інтересах суспільно корисної 
діяльності [43, с. 64].

Дещо іншою термінологією користується при визначені суб’єкта злочи-
ну В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину 
дослідник використовує поняття «громадяни» поряд із поняттям «службові 
особи» [33, с. 28], Нам здається, що вірну позицію в цьому питанні займає 
В.К. Матвійчук, який зазначає, що «використання терміна «громадянин» в 
поєднані з службовими особами, як складових суб’єкта злочину, неправомір-
но» [35, с. 93]. Дійсно, таке поєднання можливих суб’єктів окремого складу 
злочину призводить до відомої логічної помилки, тобто невідповідності членів 
поділу і їх перерізу, пересіченню, перетину [35, с. 93], що, на нашу думку,  є 
причиною повного відторгнення цих понять один від одного, адже очевидно, 
що службові особи є також громадянами. Крім того, при такому поєднанні 
вбачається і друга логічна помилка — неповнота ділення [35, с. 93], що є, на 
наш погляд, істотною методологічною помилкою. Автори, виходячи з механіз-
му логіки мислення, використовуючи поняття «громадяни», не включать, як 
можливих суб’єктів злочину, осіб без громадянства, громадян іноземної дер-
жави, неслужбових і приватних осіб. Це ще раз підтверджує нашу позицію 
щодо суб’єкта злочину.

Поділ суб’єктів на загальний і спеціальний, як вірно вказує С.Б. Гавриш, 
для злочинів проти здоров’я особи дійсно недостатній, бо не відображає соці-
ального і правового статусу суб’єкта [44, с. 484]. Насправді це так, оскільки цей 
термін є певна абстракція, що позбавлена соціального змісту, тобто реальності 
суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого стст. 121–128, 130–145 КК України, повинно передусім слугу-
вати практиці боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального 
права можуть бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достат-
ній мірі конкретизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, 
мають правові та соціальні основи кримінального закону.

 Таким чином, аналіз основних методологічних і теоретичних підходів 
до суб’єкта злочинів і, зокрема, до злочинів, передбачених стст. 121–128, 130–
145  КК України, підтверджує необхідність проведення дослідження цього 
злочину. Так, аналіз судової практики, існуючих публікацій і законодавства 
свідчить, що поняття «суб’єкт злочину» має різне трактування. 
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Суб’єкт  злочинів, передбачених стст. 121-122 КК України, має неодноз-
начне трактування: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов, Н.П. Короленко, М.Й. Коржан-
ський зазначають, що суб’єктом цих злочинів можуть бути осудні особи, які 
досягли 14-річного віку [45, с. 57; 46, с. 288, 290; 47, с. 67, 71]; 2) А.В. Савченко, 
О.М. Джужа  стверджують, що суб’єктом цих злочинів є фізична осудна особа, 
яка досягла 14-річного віку [48, с. 305, 307]; 3) С.Д. Шапченко, С.С. Яценко  
наполягають на тому, що суб’єктом цих злочинів є особа, якій виповнилося 
14 років (це може бути як приватна, так і службова особа) [49, с. 262]; 
4) Л.Л. Кругліков визнає суб’єктом злочинів, передбачених стст. 111 та 112 КК 
РФ  (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;  умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью), осудну особу, яка досягла 14-річно-
го віку [50, с. 736, 771].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочинів, передбачених стст. 121 
та 122 КК України, надає можливість виокремити з них позитивні моменти: 
1) що суб’єктом цих злочинів є фізична осудна особа; 2) яка досягла 14-річно-
го віку. Проте необхідні певні уточнення стосовно того, що суб’єктом злочинів, 
передбачених цими статтями, є фізична осудна особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 14 років.

Стосовно суб’єкта злочинів, передбачених стст. 123, 124, 125, 126, 127, 
128 КК України, в юридичній літературі, а також практиці пропонуються такі 
судження: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов, М.Й. Коржанський зазначають, що 
протизаконне насильство за своїм характером може утворювати у суб’єкта 
право на необхідну борону або затримання злочинця. Тому можливі випадки 
заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної 
оборони, або заходів, необхідних для затримання злочинця, коли винний до 
того ж перебував у стані сильного душевного хвилювання, викликаного проти-
законним насильством. Такі випадки слід відрізняти від дій винного, у яких 
містяться ознаки тільки ст. 123 КК України. Для злочинів, вчинених у стані 
сильного душевного хвилювання, характерним є заподіяння шкоди потерпіло-
му не з метою захисту або затримання особи і отже, не у стані необхідної обо-
рони чи затримання особи злочинця, оскільки діяння, передбачене ст. 124 КК 
є менш тяжким, ніж передбачено ст. 123 КК [45, с. 68–69; 47, с. 70–71]; 
2) А.В. Савченко, О.М.  Джужа стверджують, що суб’єктом злочину, передба-
ченого ст. 123 КК України, є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку 
і під час вчинення злочину перебувала у стані сильного душевного хвилюван-
ня, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства чи тяжкої обра-
зи його з боку потерпілого [48, с. 308]; 3) Л.Л. Кругліков наполягає на тому, що 
суб’єкт злочину, передбаченого ст. 113 КК РФ (причинение тяжелого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), загальний: осудна 
особа, що досягла 16-річного віку [50, с. 777]; 4) С.Д. Шапченко, С.С. Яценко, 
а також Н.П. Короленко упевнені, що суб’єктом злочину, передбаченого 
ст. 123 КК України , є особа, якій виповнилося 16 років [49, с. 264; 46, с. 290].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбачений ст. 123 КК 
України, дозволяє виокремити те позитивне, що допоможе з’ясувати суб’єкт 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(59)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО56

цього злочину: 1) це загальний суб’єкт, фізична, осудна особа, що досягла 
16-річного віку; 2) особа, яка перебувала під час вчинення злочину у стані 
сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизакон-
ного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого.

Проте до визначення цього суб’єкта злочину мають бути внесені корек-
тиви. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 123 КК України, є фізична осудна, 
приватна або неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства 
або громадянин іноземної держави), що до моменту вчинення злочину досягла 
16-річного віку, яка вчинила злочин, перебуваючи під час його вчинення у 
стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок проти-
законного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого.

Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 124 КК України, існують 
такі точки зору: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов зазначають, що суб’єктом цього 
злочину може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку (тяжке тілесне 
ушкодження, хоча й заподіяне у стані сильного душевного хвилювання, що 
раптово виникло, але яке з’явилося під впливом обставин, пов’язаних із пере-
вищенням меж необхідної оборони, або заходів, необхідних для затримання 
злочинця, належить кваліфікувати за ст. 124 КК України) [45, с. 70—71]; 
2) С.Д. Шапченко, С.С. Яценко, а також Н.П. Короленко наполягають на тому, 
що суб’єкт цього злочину — особа, якій виповнилося 16 років [49, с. 265; 46, 
с. 291]; 3) Л.Л. Кругліков наполягає на тому, що суб’єкт злочину, передбачено-
го ст. 114 КК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление), загальний:  
осудна особа, що досягла 16-річного віку [50, с. 738].

Аналіз існуючих точок зору стосовно суб’єкта злочину, передбаченого 
ст.124 КК України, надає можливість використати ті позитивні моменти, що 
допоможуть з’ясувати суб’єкт цього злочину: 1) що це фізична осудна особа; 2) 
що це може бути приватна або неслужбова особа; 3) що такий винний перебу-
вав під час вчинення цього діяння у стані необхідної оборони, уявної оборони 
чи в умовах необхідності затримання злочинця.

З урахуванням коректив можна запропонувати визначення суб’єкта 
цього злочину: ним є фізична, осудна, приватна або неслужбова особа (грома-
дянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій 
до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, що перебувала під час 
вчинення цього діяння у стані необхідної уявної оборони чи в умовах необхід-
ності затримання злочинця.

Щодо суб’єкта злочину, передбаченого ст. 125 КК України, то слід зазна-
чити, що існують такі судження: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов наполягають на 
тому, що суб’єктом цього злочину є осудна особа, якій виповнилося 16  років 
[45, с. 71]; 2) А.В. Савченко, О.М.  Джужа заявляють, що суб’єкт злочину — 
загальний [48, с. 309]; 3) Н.П. Короленко, М.Й. Коржанський, С.Д. Шапченко 
зазначають, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 125 КК України, є особа, 
якій виповнилося 16 років [46, с. 292; 47, с. 75; 49, с. 266]; 4) Л.Л. Кругліков 
стверджує, що суб’єкт злочину, передбаченого ст. 115 КК РФ (умышленное 
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причинение лёгкого вреда здоровью) загальний: осудна особа, що досягла 
16-річного віку [50, с. 783].

Дослідження зазначених точок зору надає нам можливість зупинитися 
на позитивному, яке сприятиме формулюванню визначення поняття суб’єкта 
цього злочину: 1) що це осудна особа; 2) що це загальний суб’єкт; 3) що це 
особа, якій виповнилося 16 років. Враховуючи це, запропонуємо поняття 
суб’єкта цього злочину: ним є фізична осудна, приватна неслужбова особа 
(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років.

Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 126 КК України, то в юри-
дичній літературі існують такі думки: 1) М.І. Мельник, В.К. Грищук, 
А.В. Савченко та О.М. Джужа стверджують, що суб’єкт цього злочину — 
загальний [51, с. 315; 48, с. 310]; 2) С.Д. Шапченко, С.С. Яценко, 
М.Й. Кор жан ський, Н.П. Короленко наполягають, що суб’єктом цього злочи-
ну є особа, якій виповнилося 16 років [49, с. 267; 47, с. 76; 46, с. 293]; 
3) В.В. Сташис, В.І. Борисов впевнені, що таким суб’єктом цього діяння є 
осудна особа, яка досягла 16-річного віку [45, с. 72]; 4) Л.Л. Кругліков зазна-
чає, що суб’єкт злочину, передбаченого ст. 116 КК РФ (побои), загальний: 
осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Аналіз запропонованих вище точок зору надає можливість виокремити 
позитивні положення, які допоможуть сформулювати визначення суб’єкта 
цього злочину: 1) що це осудна особа; 2) особа, якій виповнилося 16 років; 
3) що це загальний суб’єкт. Ці положення, з певними уточненнями, можна 
використати для нашого визначення. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 
126 КК України, є фізична осудна, приватна або неслужбова особа (громадя-
нин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років.

Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 127 КК України, існують 
такі думки: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов заявляють, що суб’єктом цього зло-
чину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку [45, с. 74]; 2) М.Й. Коржанський, 
Н.П. Короленко стверджують, що суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 
16-річного віку [47, с. 77; 46, с. 295]; 3) А.В. Савченко та О.М. Джужа наполя-
гають на тому, що суб’єкт цього злочину — загальний [45, с. 312]; 
4) М.І. Хавронюк  підтверджує, що суб’єкт злочину катування загальний. Як 
правило, це особа, яка здійснює контроль над потерпілим, а останній перебу-
ває від неї в певній залежності. Так, тією чи іншою мірою можуть залежати: 
неповнолітні від батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників і вихователів, 
хворі — від медичного персоналу та від інших осіб, які турбуються про них, 
підлеглі — від начальників, підозрювані та обвинувачені — від працівників 
органів дізнання і слідчих тощо. У частині визначення суб’єкта цього злочину 
стаття 127 КК України не зовсім узгоджена з положенням Конвенції ООН 
проти катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарань, згідно з ч.1 ст.1 якої «суб’єктом катуван-
ня можуть бути тільки державні посадові особи чи інші особи, які виступають 
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як офіційні» [52, с. 317—318]; 5) Л.Л. Кругліков стверджує, що суб’єкт цього 
злочину загальний: осудна особа, яка досягла 16-річного віку [50, с. 799].

Аналіз існуючих точок зору надає нам можливість виокремити те пози-
тивне, що допоможе нам визначитися із суб’єктом злочину, передбаченого ст. 
127 КК України. Таким позитивом є: 1) що це осудна особа, якій виповнилося 
16 років; 2) що суб’єкт цього злочину — загальний. Враховуючи вищевикладе-
не, внесемо корективи, які допоможуть нам визначитися із суб’єктом цього 
злочину.

Отже, суб’єктом злочину катування є фізична, осудна особа, приватна, 
неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, 
від якої потерпілий перебуває у певній залежності.

Щодо злочину необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушко-
дження (ст. 128 КК України) існують такі судження: 1) Н.П. Короленко зазна-
чає, що суб’єктом цього злочину є фізична, осудна особа, якій виповнилося 
16 років [46, с. 295]; 2) В.В. Сташис, В.І. Борисов стверджують, що суб’єктом 
цього злочину є осудна особа, яка досягла 16 років [45, с. 76]; 3) М.І. Мельник, 
В.К. Грищук, А.В. Савченко та О.М. Джужа наполягають на тому, що суб’єкт 
цього злочину є загальним [51, с. 321; 48, с. 313]; 4) С.Д. Шапченко, 
М.Й. Коржанський повідомляють, що суб’єктом цього злочину є особа, якій 
виповнилося 16 років [49, с. 269; 46, с. 77]; 5) Л.Л. Кругліков упевнений, що 
суб’єкт злочину, передбаченого ст. 118 КК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности), загальний: осудна особа, якій виповнилося 
16 років [50, с. 806].

Наведений нами аналіз точок зору надає можливість виокремити з 
нього позитивні положення: 1) що це фізична осудна особа; 2) що такій особі 
виповнилося 16 років.

З певним уточненням можна запропонувати визначення суб’єкта зло-
чину, передбаченого ст. 128 КК України: «Суб’єктом цього злочину є фізична 
осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без грома-
дянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років».

Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 130 КК України, існують 
наступні погляди: 1) Ю.В. Александров повідомляє, що суб’єктом цього зло-
чину є особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на венеричну хворобу і знає 
про наявність у неї хвороби [53, с. 62]; 2) О.О. Дудоров  стверджує, що 
суб’єктом цього злочину, передбаченого чч. 2 і 3 ст. 130 КК України, є такий, 
що іменується спеціальним — це осудна особа, якій виповнилося 16 років, яка 
хворіє на невиліковну інфекційну хворобу (у т.ч. ВІЛ-інфікований) і знає про 
це (про можливі джерела відповідної обізнаності особи див. п.4 коментарію до 
ст. 133 КК України) [54, с. 324]. Із тексту КК випливає, що за ч.1 і ч. 4 ст. 130 
КК до відповідальності може притягуватись і той, хто сам не страждає на неви-
ліковну інфекційну хворобу, що є небезпечною для життя людини (загальний 
суб’єкт) [54, с. 324—325]; 3) А.В. Савченко, О.М. Джужа  впевнені, що суб’єкт 
цього злочину — загальний (чч. 1 і 4 ст. 130 КК), тобто особа може і не бути 
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ВІЛ-інфікованою, хворою на СНІД чи на іншу невиліковну інфекційну хворо-
бу, що є небезпечною для життя людини, або — спеціальний (чч. 2, 3 ст. 130 
КК), тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на ВІЛ чи 
іншу невиліковну інфекційну хворобу і знає про це (відсутність такого знання 
виключає відповідальність за ч. 1 ст. 130 КК України) [48, с. 315]; 4) В.В. Сташис, 
В.І. Борисов  стверджують, що суб’єктом цього злочину може бути особа, яка 
досягла 16 років, що страждає на ВІЛ-інфекцію або іншу невиліковну хворобу, 
що є небезпечною для життя людей, та знає про це захворювання [45, с. 79]. 
Відповідальність настає за зараження іншої особи вірусом імунодефіциту 
людини або іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для 
життя людей особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу [45, с. 79]. 
Умисне зараження вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної 
інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людей, тобто вчинена з 
прямим або непрямим умислом тягне відповідальність за ч. 4 ст. 130 КК 
України [45, с. 79]; 5) Л.Л. Кругліков  зазначає, що суб’єктом злочину, перед-
баченого ст. 122 КК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) — ч. 2 ст. 122 КК РФ, є 
особа, якій виповнилося 16 років, яка є носієм ВІЛ-інфекції або яка страждає 
СНІДом і знає про це, а ч. 2 ст. 122 КК РФ не містить вказівки на ознаки 
суб’єкта завідомо піддати іншу особу небезпеці зараження ВІЛ-інфекцією (тут 
немає підстав виключати відповідальність медичних працівників за створення 
небезпеки такого зараження, а тому суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 
ст. 122 КК РФ, може бути не тільки сам вірусоносій, але й інша особа, яка 
порушує заходи безпеки) [50, с. 888]. 

Аналіз наведених нами точок зору надає можливість виокремити пози-
тивні положення, які допоможуть нам сформулювати визначення суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 130 КК України: 1) що суб’єктом цього злочину є 
особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на ВІЛ-інфекцію чи іншу інфекційну 
невиліковну хворобу і знає про це; 2) суб’єкт цього злочину, передбаченого ч. 2 
і 3 ст. 130 КК — спеціальний (осудна особа, якій виповнилося 16 років, хворіє 
на невиліковну інфекційну хворобу (у т.ч. ВІЛ) і знає про це; 3) за чч.1 і 4 цієї 
статті і той, хто сам не страждає цими хворобами.

Отже, суб’єкт злочину, передбачений чч. 1 і 4 ст. 130 КК України є 
загальним, тобто фізична, осудна особа (громадянин України, особа без грома-
дянства, громадянин іноземної держави), якій виповнилося 16 років, тобто 
особа, що може і не бути ВІЛ-інфікованою, хворою на СНІД чи на іншу неви-
ліковну інфекційну хворобу, що є небезпечною для життя людини, або спеці-
альний (чч. 2 і 3 ст. 130 КК), тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річно-
го віку, хворіє на ВІЛ-інфекцію чи іншу невиліковну інфекційну хворобу і 
знає про це.

Суб’єкт злочину неналежне виконання професійних обов’язків, що спричи-
нило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби (ст. 131 КК України). З приводу суб’єкта злочину, перед-
баченого ст. 131 КК України, існують такі думки: 1) М.Й. Коржанський ствер-
джує, що відповідальним за зараження потерпілого на ВІЛ чи вірусом невилі-
ковної інфекційної хвороби є працівники медичних і фармацевтичних уста-
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нов, закладів і організацій, інших органів, які мають за обов’язок боротися з 
поширенням ВІЛ чи іншими невиліковними інфекційними хворобами [47, 
с. 82]; 2) Н.П. Короленко зазначає, що суб’єктом цього злочину можуть бути 
медичні і фармацевтичні працівники усіх рівнів, а також працівники інших 
сфер, наприклад, відповідні працівники фабрик, де виготовляються тест-
системи на виявлення ВІЛ-інфекцій, які неналежним чином виконували свої 
обов’язки, що призвело до зараження людини цими інфекціями [46, с. 300]; 
3) Ю.В. Александров упевнений, що суб’єкт цього злочину спеціальний: це 
медичні, фармацевтичні, а також інші працівники, які за своїми професійними 
обов’язками мають відношення до хворих на вказані хвороби або до ліків, за 
допомогою яких здійснюється їх лікування (працівники установ з виконання 
покарань, підприємств-виготовлювачів тест-систем для діагностування 
ВІЛ-інфекції тощо) [53, с. 64]; 4) В.В. Сташис, В.І. Борисов  заявляють, що 
суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку (це можуть бути 
медичні та фармацевтичні працівники, які надають медичну допомогу, прово-
дять діагностику захворювання, здійснюють профілактичні заходи проти 
поширення ВІЛ-інфекції та інших захворювань. Крім того, суб’єктом можуть 
бути працівники правоохоронних органів, місць позбавлення волі, які 
зобов’язані при виконанні своїх обов’язків запобігати поширенню ВІЛ-інфекції 
або інших хвороб підслідних або засуджених до позбавлення волі [45, с. 81]; 
5) А.В. Савченко та О.М. Джужа  наполягають на тому, що суб’єкт цього зло-
чину — спеціальний: медичні, фармацевтичні та інші працівники, які за своїми 
професійними обов’язками мають певний стосунок до хворих або до ліків (це 
лікарі незалежно від профілю, особи середнього медичного персоналу тощо), а 
також особи, які займаються приватною медичною та фармацевтичною прак-
тикою як різновидами підприємницької діяльності (у тому числі працівники 
народної та нетрадиційної медицини, які не мають спеціальної освіти); інші 
працівники — працівники станцій з переливання крові; працівники установ 
виконання покарань, які зобов’язані забезпечувати недопущення контактів 
ВІЛ-інфікованих з іншими засудженими; особи, які займаються лабораторни-
ми дослідженнями на наявність ВІЛ-інфекції у крові та її компонентах, тощо  
[48, с. 316]; 6) О.О. Дудоров стверджує, що суб’єкт цього злочину спеціаль-
ний — це медичні, фармацевтичні та інші працівники (до інших працівників 
слід відносити, наприклад, працівників станцій переливання крові; працівни-
ків підприємств, на яких виготовляються тест-системи для діагностики 
ВІЛ-інфекції; службовців дипломатичних представництв та консульських 
установ України, які видають іноземцям та особам без громадянства візу на 
в’їзд в Україну без пред’явлення документів про відсутність у них ВІЛ-інфекції; 
працівників місць позбавлення волі, які мають забезпечити недопущення кон-
тактів ВІЛ-інфікованих з іншими засудженими; осіб, які проводять лаборатор-
ні дослідження на наявність ВІЛ-інфекції у крові та її комплектах) [54, с. 326—
327].

Аналіз наведених точок зору надає нам можливість виокремити те пози-
тивне, що сприятиме формулюванню суб’єкта злочину, передбаченого ст. 131 
КК України: 1) це спеціальний суб’єкт; 2) це особа, яка досягла 16-річного віку; 
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3) це можуть бути медичні та фармацевтичні працівники всіх рівнів (це лікарі 
незалежно від профілю, особи середнього медичного персоналу — медичних і 
фармацевтичних установ, закладів і організацій), а також особи, які займають-
ся приватною медичною та фармацевтичною практикою як різновидами під-
приємницької діяльності (у тому числі працівники народної та нетрадиційної 
медицини, які не мають спеціальної освіти), які надають медичну допомогу, 
проводять діагностику захворювань; 4) це інші працівники інших органів, 
сфер, які за своїми професійними обов’язками мають відношення до хворих на 
вказані хвороби або до ліків, за допомогою яких здійснюється їх лікування, або 
до виготовлення тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекцій (працівники 
фабрик, де виготовляють тест-системи на виявлення ВІЛ-інфекцій, працівни-
ки правоохоронних органів місць позбавлення волі, працівники станцій пере-
ливання крові; особи, які займаються лабораторними дослідженнями на наяв-
ність ВІЛ-інфекції у крові та її компонентах, службовці дипломатичних пред-
ставництв та консульств).

Отже, суб’єктом злочину, передбаченого ст. 131 КК України, є спеціаль-
ний, особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин інозем-
ної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років: 
медичні та фармацевтичні працівники всіх рівнів (це лікарі незалежно від 
профілю, особи середнього медичного персоналу — медичних і фармацевтич-
них органів,  установ, закладів і організацій, а також особи, які займаються 
приватною медичною та фармацевтичною практикою як різновидами підпри-
ємницької діяльності, (у тому числі працівники народної та нетрадиційної 
медицини, які не мають спеціальної освіти), які надають медичну допомогу, 
проводять діагностику захворювання, здійснюють профілактичні заходи проти 
поширення ВІЛ-інфекції та інших захворювань; це інші працівники інших 
органів, сфер, які за своїми професійними обов’язками мають відношення до 
хворих на вказані хвороби, або до ліків, за допомогою яких здійснюється їх 
лікування, або до виготовлення тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекцій 
(працівники фабрик, де виготовляються тест-системи на виявлення ВІЛ-
інфекцій,  працівники правоохоронних органів місць позбавлення волі, пра-
цівники станцій переливання крові, особи, які займаються лабораторними 
дослідженнями на наявність ВІЛ-інфекції у крові та її компонентах, службовці 
дипломатичних представництв та консульств).

Суб’єкт злочину, передбачений ст. 132 КК України. Стосовно суб’єкта 
цього злочину існують такі судження: 1) О.О. Дудоров заявляє, що суб’єкт 
цього злочину спеціальний: це службова особа лікувального закладу (дирек-
тор, головний лікар, їхні заступники, керівники структурних підрозділів – 
завідувачі відділенням, начальники відділів тощо), допоміжний працівник 
такого закладу (наприклад, прибиральниця, секретар), який самочинно здобув 
інформацію; медичний працівник; працівники центрів профілактики СНІДу, 
санепідемстанцій та інших закладів охорони здоров’я, яким повідомляються 
відомості про позитивні результати медичних оглядів на ВІЛ-інфекцію, 
медичні працівники, які працюють у слідчих ізоляторах та установах виконан-
ня покарань ДДПВП [54, с. 329]; 2) А.В. Савченко, О.М. Джужа стверджують, 
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що суб’єкт цього злочину – спеціальний; службова особа лікувального закла-
ду, допоміжний працівник такого закладу, який самочинно здобув інформа-
цію; медичний працівник (усіх цих осіб об’єднує те, що відомості, які вони 
розголошують, мають стати їм відомі у зв’язку з виконанням службових або 
професійних обов’язків) [48, с. 317]; 3) Ю.В. Александров наполягає на тому, 
що суб’єкт злочину – спеціальний: службова особа лікувального закладу, пра-
цівник допоміжного персоналу, який самочинно здобув конфіденційну інфор-
мацію (секретар, санітар тощо), медичний працівник цього закладу (лікар, 
фельдшер, медсестра) чи інших закладів (лікар швидкої допомоги, працівник 
санепідемстанції тощо) [53, с. 65]; 4) В.В. Сташис, В.І. Борисов повідомили, що 
суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку (це можуть бути 
особи медичного персоналу, працівники правоохоронних органів, місць 
позбавлення волі тощо, як службові, так і неслужбові особи) [45, с. 82].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину розголошення відомос-
тей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імуно-
дефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби надає можли-
вість отримати з них позитивні положення: 1) це спеціальний суб’єкт; 2) служ-
бова і неслужбова особа, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років; 3) це службова особа лікувального закладу; 4) це допоміжний праців-
ник; 5) медичний працівник; 5) відомості, що стали їм відомі у зв’язку з вико-
нанням службових або професійних обов’язків.

Отже суб’єктом злочину, передбаченого ст. 132 КК України, є фізична 
осудна особа, службова, неслужбова особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), яким до вчинення злочину 
виповнилося 16 років, спеціальний суб’єкт: це службова особа лікувального 
закладу (директор, головний лікар, їхні заступники, керівники структурних 
підрозділів – завідувачі відділенням, начальники відділів тощо); допоміжні 
працівники такого закладу, які самочинно здобули таку конфіденційну інфор-
мацію (секретар, санітар тощо); медичний працівник (лікар, фельдшер, медсе-
стра) чи інших закладів (лікар швидкої допомоги); працівники центрів про-
філактики СНІДу, санепідемстанцій та інших закладів охорони здоров’я; пра-
цівник правоохоронних органів місць позбавлення волі (усіх цих осіб об’єднує 
те, що відомості, які вони розголошують, мають стати їм відомі у зв’язку з 
виконанням службових або професійних обов’язків).

Щодо суб’єкта злочину зараження венеричною хворобою (ст. 133 
КК України) існують такі думки: 1) В.В. Сташис, В.І. Борисов заявляють, що 
суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16 років, 
страждає на венеричну хворобу і знає про наявність у неї цього захворювання 
(за ч. 2 цієї статті суб’єктом є особа, раніше судима за зараження іншої особи 
венеричною хворобою) [45, с. 84–85]; 2) Ю.В. Александров зазначив, що 
суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на венеричну 
хворобу і знає про наявність у неї цієї хвороби [53, с. 63]; 3) Н.П. Короленко 
впевнений, що суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку та 
є носієм венеричної хвороби [46, с. 303]; 4) О.О. Дудоров упевнений, що 
суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на вене-
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ричну хворобу і знає про наявність у неї цієї хвороби (до відповідальності за 
ст. 133 КК України особа може притягуватися як у період хвороби та її ліку-
вання, так і під час здійснення лікувальним закладом контрольного нагляду за 
хворим. Зняття особи з обліку дозволяє її вважати себе не хворою) [54, с. 331]; 
5) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк стверджують, що суб’єкт цього зло-
чину – спеціальний: це фізична осудна особа, яка хворіє на венеричну хворобу 
та знає про це (про факт знання особи про своє захворювання можуть свідчити 
різноманітні обставини – медичний висновок, застереження лікувальної уста-
нови, власний досвід особи, звернення її до медичної літератури особи тощо) 
[55, с. 85]; 6) А.В. Савченко, О.М. Джужа упевнені, що суб’єкт цього злочину – 
спеціальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, хворіє на 
венеричну хворобу та знає про її наявність) [48, с. 318]; 7) П.П. Андрушко 
стверджує, що суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку, 
страждає венеричною хворобою і знає про наявність у неї такої хвороби (до 
кримінальної відповідальності за ст. 133 КК України особа може притягувати-
ся не тільки в період хвороби та її лікування, а й в період контрольного нагля-
ду лікувальним закладом за хворими до зняття його з обліку. Про обізнаність 
особи щодо наявності у неї венеричної хвороби можуть свідчити медичний 
висновок і застереження лікувальної установи, а також інші дані, які свідчать 
про обізнаність особи про наявність у неї такої хвороби. Зокрема, особа, порів-
нюючи симптоми своєї хвороби із симптомами, описаними в медичній літера-
турі, на підставі інформації інших осіб або неофіційного звернення до медич-
них працівників, або з урахуванням попереднього власного досвіду, якщо вона 
хворіла раніше венеричною хворобою, може зробити самостійно достовірний 
висновок про наявність у неї венеричної хвороби) [56, с. 276].

Аналіз цих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 133 КК 
України, дозволяє виявити позитивні положення: 1) що суб’єктом цього зло-
чину є фізична осудна особа; 2) особа, якій виповнилося 16 років; 3) що це 
спеціальний суб’єкт; 4) що таким суб’єктом злочину за ч. 2 ст. 133 КК є особа, 
раніше судима за зараження венеричною хворобою; 5) щодо кримінальної від-
повідальності за ст. 133 може притягуватися за певних обставин.

Таким чином, суб’єктом злочину, передбаченого ст. 133 КК України, 
може бути фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 16 років, хворіє на венеричну хворобу і знає про 
наявність у неї цієї хвороби (до кримінальної відповідальності за цією статтею 
особа може притягуватися не тільки в період хвороби та її лікування, а й у 
період контрольного нагляду лікувальним закладом за хворим до зняття його 
з обліку. Про обізнаність особи щодо наявності у неї венеричної хвороби 
можуть свідчити медичний висновок і застереження лікувальної установи, а 
також інші дані, які свідчать про обізнаність особи про наявність у неї такої 
хвороби, зокрема особа, порівнюючи симптоми такої хвороби з симптомами, 
описаними в медичній літературі, на підставі інформації інших осіб або нео-
фіційного звернення до медичних працівників, або з врахуванням попередньо-
го власного досвіду, якщо вона хворіла венеричною хворобою).
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Стосовно злочину, передбаченого ст. 134 КК України (незаконне прове-
дення аборту), існують такі судження: 1) О.О. Дудоров стверджує, що 
суб’єктом цього злочину (за ч.1 ст. 134 КК) є особа, яка досягла 16-річного віку 
і не має спеціальної медичної освіти (це можуть бути лікарі, тобто особи, які 
отримали вищу медичну освіту, однак не мають спеціальної медичної підго-
товки і характером своєї професійної діяльності не уповноважені на проведен-
ня операцій штучного переривання вагітності, наприклад, лікарі-стоматологи, 
фельдшери тощо, або студенти медичних навчальних закладів, але це не стосу-
ється випускників медичних вузів, які, будучи лікарями-інтернами, у встанов-
леному законодавством порядку здобувають практичні навички  за лікарською 
спеціальністю «акушерство і гінекологія»; особи, які не мають жодного відно-
шення до медицини) [54, с. 333]. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 134 
КК, крім зазначених категорій  осіб, можуть виступати особи, які мають спеці-
альну медичну освіту, тобто лікарі-акушери — гінекологи за фахом  [54, с. 335]; 
2) П.П. Андрушко зазначає, що за ч. 1 ст. 134 є особа, яка досягла 16 років і яка 
не має спеціальної медичної освіти (до таких осіб відносяться і медичні праців-
ники, в тому числі лікарі, які мають іншу фахову медичну підготовку) [56, 
с. 279]; 3) Н.П. Короленко наполягає на тому, що ч.1 ст. 134 КК передбачає 
відповідальність за проведення аборту особою, яка не має спеціальної медич-
ної освіти (за цією частиною кваліфікуються дії з проведення аборту всіма 
особами, що досягли 16-річного віку та не були допущені до проведення таких 
операцій; лікарі, що не мають спеціального дозволу, середній медичній персо-
нал, особи, що не мають будь-якої медичної освіти) [46, с. 304]. Натомість 
суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті, може бути як лікар, так і 
особа, що не має спеціальної медичної освіти [46, с. 304]; 4) В.В. Сташис, 
В.І. Борисов заявляють, що суб’єктом цього злочину може бути особа, яка не 
має спеціальної медичної освіти і досягла 16-річного віку (це можуть бути і 
лікарі, які не мають права на оперативні втручання (стоматолог, терапевт), 
особи середнього медичного персоналу (акушер, фельдшер тощо) та  інші 
особи, які не мають відношення до медичної професії (крім крайньої необхід-
ності)) [48, с. 86]; 5) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк стверджують, що 
суб’єкт цього злочину — спеціальний (це особа, яка не має спеціальної медич-
ної освіти), а суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 134 КК, крім зазначених 
вище категорій осіб, може виступати особа, яка має спеціальну медичну освіту, 
тобто лікарі-акушери — гінекологи за фахом [55, с. 87]; 6) А.В. Савченко, 
О.М. Джужа вказують, що суб’єкт цього злочину — спеціальний: за ч. 1 ст. 134 
КК — фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку і не має спеціальної 
медичної освіти (зокрема, особа, що не має ніякого відношення до медицини, 
особа середнього медичного персоналу, у тому числі медична сестра, акушер-
ка, фельдшер, студент медичного навчального закладу, лікар з вищою медич-
ною освітою, однак без спеціальної підготовки щодо проведення операції із 
штучного переривання вагітності — офтальмолог, стоматолог, отоларинголог 
тощо); за ч. 2 цієї статті — особи зазначені вище, а також особи, які мають спе-
ціальну медичну освіту, тобто акушери-гінекологи [48, с. 319]; 7) Л.Л. Кругліков 
стверджує, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 123 КК РФ, є особа, що не 
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має вищої медичної освіти відповідного профілю (на його думку спір, що 
суб’єктом цього злочину є загальний чи спеціальний, має вирішуватися на 
користь спеціального суб’єкта, оскільки тут указана додаткова ознака суб’єкта) 
[50, с. 903]. На думку законодавця, аборт, вчинений непрофесіоналом, являє 
найбільш небезпечний вид незаконних абортів, а інші види незаконного пере-
ривання вагітності не можуть тягти кримінальної відповідальності [50, с. 903]. 
Таким чином, суб’єктами цього злочину не можуть виступати тільки гінеколо-
ги і хірурги-гінекологи (усі інші особи, у тому числі, що мають вищу медичну 
освіту, середній медичний персонал, у тому числі, що мають середню медичну 
освіту відповідного профілю, можуть бути суб’єктом злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 123 КК РФ) [50, с. 903].  

Аналіз існуючих поглядів на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 134 КК 
України, надає нам можливість виокремити позитивні положення, які допо-
можуть належним чином з’ясувати суб’єкта цього злочину. До такого позитиву 
слід віднести таке: 1) це особа, яка досягла 16-річного віку; 2) це особа, яка не 
має спеціальної вищої медичної освіти; 3) це фізична осудна особа.

Таким чином, за ч.1 ст. 134 КК України суб’єктом злочину є фізична, 
осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин іно-
земної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, що 
не має спеціальної вищої медичної освіти (це може бути стоматолог, офталь-
молог, фельдшери, студенти вищих навчальних закладів, особи, які не мають 
жодного відношення до медицини, середній медичний персонал, терапевт, 
медична сестра, акушерка), а за ч. 2 ст. 134 КК України можуть бути, крім 
зазначених осіб, і особи, які мають спеціальну медичну освіту, але не вищу (не 
можуть бути суб’єктами цього злочину лише гінекологи і хірурги-гінекологи з 
вищою спеціальної медичною освітою).

Суб’єкт злочину залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) не має одно-
значного трактування: 1) В.І. Касенюк зазначає, що суб’єктом цього злочину є 
особа, яка досягла 16-річного віку і зобов’язана піклуватися про особу, що 
перебуває в небезпечному для життя стані, або особа, яка своїми діями поста-
вила потерпілого в небезпечне для життя становище; ч. 2 ст. 135 КК встанов-
лює відповідальність матері, яка залишила без допомоги новонароджену дити-
ну, якщо мати не перебувала в обумовленому пологами стані: 2) П.П. Андрушко 
стверджує, що суб’єктом цього злочину є дві категорії осіб: 1) які зобов’язані 
піклуватися про осіб, що перебувають у небезпечному для життя стані; 2) які 
самі поставили потерпілого в небезпечний для життя стан (правовий обов’язок 
піклуватися про осіб, що перебувають у небезпечному для життя стані, може 
бути обумовлений: а) законом чи іншим нормативним актами, наприклад, ч. 2 
ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я зобов’язує співро-
бітників інших професій, на яких законодавством і службовими інструкціями 
покладено відповідний обов’язок надати першу невідкладну допомогу, а під-
приємства, установи, організації і громадяни зобов’язані надати транспортні 
засоби для перевезення хворих. Згідно із законодавством про шлюб і сім’ю, 
батьки зобов’язані утримувати неповнолітніх і непрацездатних, наприклад, 
договором довічного утримання чи іншим договором, зокрема, про догляд за 
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хворим, дитиною: попередньою поведінкою особи, яка своїми діями поставила 
іншу особу в небезпечний для життя стан, наприклад, винний штовхнув у воду 
особу, яка не вміє плавати, геолог залишив своїх товаришив у горах, забравши 
із собою увесь запас води та їжі) [56, с. 280]; 3) М.І. Хавронюк наполягає на 
тому, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, зокрема, ним можуть бути 
лише дві категорії осіб, а саме ті, які: 1) первісно зобов’язані були піклуватися 
про потерпілого і мали можливість надати йому допомогу (ч. 2 ст. 135 КК 
прямо відносить до них матір новонародженої дитини); 2) самі поставили 
потерпілого в небезпечний для життя стан (правовий обов’язок піклуватися 
про осіб, які знаходяться в небезпечному для життя стані, може бути обумов-
лений законом чи іншим нормативним актом, а також цивільно-правовим 
договором, наприклад, договором довічного утримання, перевезення, морсько-
го круїзу, на надання туристичних послуг або послуг із забезпечення особистої 
безпеки тощо) [52, с. 337]; 4) А.В. Андрушко, О.М. Джужа зазначають, що 
суб’єкт цього злочину — спеціальний, тобто фізична осудна особа, яка досягла 
16-річного віку і зобов’язана була піклуватися про потерпілого та мала можли-
вість надати йому допомогу або ж сама поставила потерпілого в небезпечний 
для життя стан (саме за суб’єктом цей злочин переважно відрізняється від 
ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані 
(ст. 136 КК). При цьому обов’язок надати невідкладну допомогу особам, які 
перебувають у загрозливому стані для життя та здоров’я, закон загалом покла-
дає на всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства) 
[48, с. 320].

Аналіз зазначених вище суджень надає нам можливість виокремити те 
позитивне, що допоможе з’ясувати суб’єкта злочину, передбаченого ст. 135 КК 
України: 1) це фізична осудна особа (громадянин України, особа без грома-
дянства, громадянин іноземної держави); 2) особа, якій до моменту вчинення 
злочину виповнилося 16 років; 3) спеціальний суб’єкт, а саме: а) який первісно 
зобов’язаний був піклуватися про потерпілого і мав можливість надавати йому 
допомогу; б) сам поставив своєю поведінкою потерпілого в небезпечний для 
життя стан.

Отже, на підставі нашого дослідження можна стверджувати, що 
суб’єктом злочину, передбаченого ст. 135 КК України, є фізична осудна особа 
(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років — спеціальний 
суб’єкт: 1) первісно зобов’язані були піклуватися про потерпілого, який пере-
буває у небезпечному для життя стані і мали можливість надати йому допо-
могу; 2) самі поставили потерпілого в небезпечний для життя стан (правовий 
обов’язок піклуватися про осіб, які знаходяться в небезпечному для життя 
стані, може бути обумовлений законом чи іншим нормативно-правовим актом, 
а також цивільно-правовим договором (договором довічного утримання, пере-
везення, морського круїзу, на надання туристичних послуг або послуг із забез-
печення особистої безпеки особи тощо)).

Стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 136 КК України, існують 
такі погляди: 1) М.І. Хавронюк є прихильником того, що обов’язок надавати 
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невідкладну допомогу особам, які перебувають у загрозливому для їх життя та 
здоров’я стані, закон загалом покладає на всіх громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства, а тому суб’єктом цього злочину є будь-які 
осудні і такі, що досягли 16-річного віку, особи, крім: а) медичних працівників; 
б) службових осіб, на яких законом, іншим нормативним актом покладено 
обов’язок надавати допомоги особам, що перебувають у небезпечному для 
життя стані; б) інших осіб, які зобов’язані за законом, іншим нормативно-пра-
вовим актом або цивільно-правовим договором надавати допомогу вказаним 
особам, піклуватися про них, а також тих, хто сам поставив потерпілого в 
небезпечний для життя стан [52, с. 340]; 2) П.П. Андрушко заявляє, що 
суб’єктом цього злочину є особа, яка не була зобов’язана піклуватися про 
потерпілого і не ставила його своїми діями в небезпечний для життя стан [56, 
с. 282]; 3) В.І. Косенюк стверджує, що суб’єктом цього злочину може бути 
будь-яка особа, на якій не лежить правовий обов’язок надання допомоги і яка 
не поставила іншу особу в небезпечний для життя стан (відмежування цього 
злочину від залишення в небезпеці (ст. 135 КК) проводиться за суб’єктом. У 
злочині, передбаченому ст. 135 КК, суб’єктом може бути лише особа, яка 
зобов’язана піклуватися про залишеного в небезпечному стані, або яка сама 
поставила його в такий стан) [57, с. 90]; 4) А.В. Савченко, О.М. Джужа напо-
лягають на тому, що суб’єкт цього злочину — загальний, тобто фізична осудна 
особа, яка досягла 16-річного віку (не є суб’єктами цього злочину: медичні 
працівники; службові особи, на яких законом або іншим нормативним актом 
покладено обов’язок надавати допомогу особам, які перебувають в небезпечно-
му для життя стані; особи, які зобов’язані за законом чи іншим нормативним 
актом, включаючи й цивільно-правовий договір, надавати допомогу вказаним 
особам або дбати, (піклуватися) про них; особи, які самі поставили потерпіло-
го у небезпечний для життя стан) [48, с. 321]; 5) Н.П. Короленко впевнений, 
що суб’єкт цього злочину — фізична осудна особа, які виповнилося 16 років  
[46, с. 308].

Аналіз існуючих точок зору надає можливість виділити позитивні поло-
ження, які сприятимуть нам у з’ясуванні суб’єкта цього злочину. До таких 
позитивних положень слід віднести такі : 1) що це фізична осудна особа; 2) це 
особа, якій виповнилося 16 років; 3) це може бути громадянин України, особа 
без громадянства, громадянин іноземної держави; 4) це загальний суб’єкт.

На підставі викладеного вище можна запропонувати такі визначення 
суб’єкта цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 136 КК 
України, є фізична осудна особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років — загальний суб’єкт, на яку покладається обов’язок без-
посередньо ст. 136 КК України надати допомогу особі, яка опинилася в небез-
печному для життя та  здоров’я стані і могла надати таку допомогу або повідо-
мити про такий стан належним установам чи особам.

Щодо суб’єкта злочину неналежне виконання обов’язків щодо охорони 
життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК України) склалися такі погляди: 
1) А.В. Савченко та О.М. Джужа заявляють, що суб’єкт цього злочину — спе-
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ціальний, а саме особи, на яких покладено професійні чи службові обов’язки 
щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, відповідні працівники та 
службові особи органів і закладів охорони здоров’я, народної освіти, підпри-
ємств у сфері туристичної діяльності тощо [48, с. 322]; 2) Ю.В. Александров 
упевнений, що суб’єктом цього злочину можуть бути службові особи і праців-
ники всіх закладів освіти, спортивних закладів, виховних установ для непо-
внолітніх  [53, с. 76]; 3) Ю.О. Кучер, В.О. Гоцелюк та Г.Є. Болдарь стверджу-
ють, що суб’єкт цього злочину — спеціальний: це особа, на яку покладено 
виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та 
здоров’я дітей (для кваліфікації діяння за ст. 137 КК достатньо того факту, що 
обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх є частиною профе-
сійних або службових обов’язків винного. Вони можуть бути покладені на 
особу законом, підзаконними нормативно-правовими актами, нормами вну-
трішніх нормативних актів, посадовими інструкціями тощо) [55, с. 102]; 
4) В.І. Касенюк наполягає на тому, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, 
тобто особа, яка замається вихованням, наглядом, проведенням занять, трену-
вань, дозвілля і т.ін., а також службові особи дитячого садка, школи, санаторію, 
інтернату та інших дитячих закладів, у яких повинні бути створені умови щодо 
охорони життя і здоров’я неповнолітніх (суб’єктом цього злочину може бути 
не тільки службова особа але й яка не є службовою) [57, с. 92]; 5) П.П. Андрушко 
наполягає на тому, що суб’єкт цього злочину спеціальний — особа, на яку, в 
зв’язку з виконанням нею певної роботи чи заняттям певної посади, поклада-
ються обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, в тому числі і 
обов’язки з контролю за виконанням таких обов’язків іншими особами, зокре-
ма, суб’єктами злочину можуть бути службові особи і працівники органів та 
закладів охорони здоров’я і освіти, які, згідно із ст. 62 Основ законодавства про 
охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року, зобов’язані здійснювати контр-
оль за охороною здоров’я дітей та проведення оздоровчих заходів у дитячих 
виховних і навчальних закладах тощо [56, с. 284]; 6) М.І. Хавронюк упевнений, 
що суб’єктом цього злочину є особа, на яку покладено професійні чи службові 
обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (невиконання служ-
бовою особою професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я особи, 
інших осіб через недбале або несумлінне ставлення до цих обов’язків за наяв-
ності підстав тягне відповідальність за стст. 367, 425, 434 КК України) [52, 
с. 341]. Професійні обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх 
виконують, наприклад, певні категорії працівників закладів вищої, загальної 
середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, лікувально-оздоров-
чих закладів для дітей, дитячих будинків, притулків і приймальників-розпо-
дільників для неповнолітніх, прийомні батьки і батьки-вихователі дитячих 
будинків сімейного типу, деякі працівники підприємств у сфері туристичної 
діяльності тощо [52, с. 342].

Аналіз існуючих точок зору дає змогу виділити такі позитивні положен-
ня стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 137 КК України: 1) що це 
фізична осудна особа, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років; 2) що суб’єкт цього злочину — спеціальний, а саме: особи, на яких 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(59)/2016

69

покладено професійні чи службові обов’язки щодо охорони життя та здоров’я 
неповнолітніх; 3) що такі обов’язки покладені на особу законом, підзаконними 
нормативно-правовими актами, нормами внутрішніх нормативних актів, поса-
довими інструкціями, трудовим договором; 4) це особа, яка займається вихо-
ванням, наглядом, проведенням занять, тренувань, дозвілля, контролем вико-
нання таких обов’язків тощо.

Зазначене нами вище надає можливість сформулювати визначення 
суб’єкта цього злочину. Отже, суб’єкт цього злочину — це фізична осудна 
службова або неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 16 років, спеціальний суб’єкт, на якого покладено професійні чи службові 
обов’язки законом, підзаконними нормативно-правовими актами, посадовими 
інструкціями, нормами внутрішніх нормативних актів, договорами щодо охо-
рони життя та здоров’я неповнолітніх.

Щодо суб’єкта злочину незаконна лікувальна діяльність (ст. 138 КК 
України) існують такі точки зору: 1) О.О. Дудоров заявляє, що суб’єктом цього 
злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку і не має належної медичної 
освіти (це може бути особа, яка взагалі не має медичної освіти, так і той, хто 
має медичну освіту, однак здійснює лікувальну діяльність не відповідно до 
отриманої спеціальної освіти та (або) рівня підготовки) [54, с. 343]. Особами, 
які мають належну медичну освіту, відповідно до ст. 138 КК України, є особи, 
які отримали у встановленому порядку один із належних документів: 1) диплом 
про вищу медичну освіту державного зразка; 2) сертифікат лікаря-спеціаліста 
встановленого зразка, виданий вищим медичним навчальним закладом, закла-
дом післядипломної освіти ІІІ-ІV акредитації; 3) посвідчення про присвоєння 
(підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціаль-
ностей затвердженого зразка; 4) посвідчення про присвоєння (підтвердження) 
відповідної кваліфікації категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з 
медичною освітою; 5) свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та 
перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого 
зразка, видане вищим медичним навчальним закладом (закладами післяди-
пломної освіти) І-ІІІ рівні акредитації [54, с. 344]. До осіб, які мають належну 
освіту, відповідно до законодавства про охорону здоров’я, прирівнюються 
особи без спеціальної освіти, які здійснюють діяльність у галузі народної 
медицини [54, с. 344]; 2) П.П. Андрушко стверджує, що суб’єкт цього злочи-
ну — будь-яка особа, що досягла 16-річного віку, яка не має належної медичної 
освіти для заняття лікувальною діяльністю взагалі чи певними її видами, тобто 
як особа, яка взагалі не має  медичної освіти, так і особа, яка має медичну осві-
ту, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо видів медичної практики, 
якими займається така особа (відповідність особи кваліфікаційним вимогам 
щодо медичної практики засвідчується відповідними документами) [56, 
с. 286]; 3) В.І. Касенюк наполягає на тому, що суб’єктом цього злочину є особа, 
яка досягла 16 років і зовсім не має медичної освіти, або має медичну освіту, 
яка не відповідає спеціальності та кваліфікації [57, с. 93]; 4) А.В. Савченко та 
О.М. Джужа заявляють, що суб’єкт цього злочину спеціальний (фізична осуд-
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на особа, яка досягла 16-річного віку і не має належної медичної освіти) [48, 
с. 323].

Аналіз зазначених вище точок зору надає можливість виокремити пози-
тивні положення, які допоможуть нам з’ясувати суб’єкта злочину, передбаче-
ного ст. 138 КК України: 1) це осудна особа, яка досягла 16-річного віку; 
2) особа, яка взагалі не має медичної освіти, так і та, що має медичну освіту, але 
здійснює лікувальну діяльність невідповідно до отриманої спеціальної освіти 
та (або) рівня підготовки; 4) особа, яка не має належної медичної освіти.

Таким чином, на підставі цього дослідження можна запропонувати 
визначення суб’єкта цього злочину. Суб’єктом цього злочину є фізична осудна 
особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин іншої держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, що не має 
медичної освіти, а також, яка має медичну освіту, що не відповідає кваліфіка-
ційним вимогам щодо видів медичної практики, якими займається така особа.

Щодо злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником 
(ст. 139 КК України) в юридичних джерелах існують такі думки: 1) А.В. Савченко 
та О.М. Джужа впевнені, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, тобто 
медичний працівник, який зобов’язаний, згідно з установленими правилами, 
надати допомогу хворому, — лікар, медичні сестри, фельдшери, працівники 
служби швидкої допомоги тощо [48, с. 324]; 2) Н.П. Короленко стверджує, що 
суб’єктом цього злочину є особи медичного персоналу, які зобов’язані в силу 
встановлених правил надавати допомогу хворому (до такого роду персоналу 
відносяться фельдшери, медичні сестри, акушери та ін.). Ненадання медичної 
допомоги службовими особами медичного персоналу, якщо надання такої 
допомоги входило в коло їх обов’язків, містить ознаки службового злочину — 
зловживання службовим становищем, або службової недбалості [46, с. 312]; 
3) В.І. Касенюк заявляє, що суб’єктом цього злочину є медичний чи фармацев-
тичний працівник незалежно від його освітньо-кваліфікаційного рівня (лікар, 
медсестра, фельдшер, фармацевт), у тому числі і особи, яким надана ліцензія 
на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю  в галузі охорони 
здоров’я [57, с. 94]; 4) П.П. Андрушко запевняє, що суб’єктом цього злочину є 
медичний працівник, який згідно зі ст. 74 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я та заняття медичною і фармацевтичною діяльністю може 
займатися такою діяльністю, а також особи, які мають відповідну спеціальну, 
середню спеціальну, вищу освіту та які відповідають єдиним кваліфікаційним 
вимогам, а також особи без спеціальної освіти, яким, як виняток, за спеціаль-
ним дозволом відповідних органів дозволяється діяльність у галузі народної 
нетрадиційної медицини (суб’єктом злочину є як медичний працівник, який 
працює у закладі охорони здоров’я, так і особа, яка займається згідно із зако-
ном індивідуальною підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я) 
[56, с. 288]; 5) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк та О.О. Дудоров упев-
нені, що суб’єкт цього злочину — спеціальний: медичний працівник, який 
зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати відповідну допомогу 
(за ст. 139 КК України можуть нести кримінальну відповідальність медичні 
працівники, незалежно від того, яку спеціальну освіту вони мають — це лікарі, 
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провізори, акушери, медичні сестри, фельдшери тощо, у тому числі працівни-
ки служби швидкої медичної допомоги та державної служби медичних ката-
строф), у якому закладі охорони здоров’я він працює [55, с. 92; 54, с. 347]. Це 
можуть бути також особи, які займаються медичною практикою як різновидом 
господарської діяльності: згідно з чинним законодавством такі особи 
зобов’язані надавати першу невідкладну медичну допомогу хворим, які пере-
бувають у критичному для життя стані, а також у разі нещасного випадку та 
гострих захворювань (не можуть нести відповідальності за ст. 139 КК України: 
1) професіонали з вищою медичною освітою, які працюють у системі охорони 
здоров’я, — бактеріологи, біологи, зоологи тощо — ці особи не є медичними 
працівниками; 2) медичні спеціалісти без медичної освіти, діяльність яких у 
закладах охорони здоров’я має технічний характер і на яких не покладаються 
обов’язки надавати пацієнтам медичну допомогу (наприклад, санітари); 
3) співробітники поліції, пожежної охорони, аварійних служб, представники 
інших професій, на яких законодавством і службовими інструкціями можна 
покладати обов’язок надати першу невідкладну допомогу у випадках, коли 
надання такої допомоги є неможливим через відсутність медичних працівни-
ків) [55, с. 92; 54, с. 347]. 

Аналіз виділених нами точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 139 КК України, надає можливість виділити позитивні положення, які 
допоможуть з’ясувати суб’єкта цього злочину: 1) що суб’єкт цього злочину — 
спеціальний, тобто медичний працівник, який згідно з установленими прави-
лами може надати допомогу хворому; 2) до таких належать: лікарі, медичні 
сестри, фельдшери, акушери, фармацевт, провізор, працівники служби швид-
кої допомоги; 3) особи, яким надана ліцензія на заняття індивідуальною під-
приємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я, особи без спеціальної 
освіти, яким, як виняток, за спеціальним дозволом відповідних органів дозво-
ляється діяльність у галузі народної нетрадиційної медицини; 3) особи, які 
мають відповідну спеціальну — середню спеціальну, вищу освіту та які відпо-
відають єдиним кваліфікаційним вимогам. 

На підставі зазначеного вище можна запропонувати визначення суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 139 КК України. Суб’єктом цього злочину є фізич-
на осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років — спеціальний суб’єкт, тобто медичний працівник, який згідно з уста-
новленими правилами зобов’язаний надати допомогу хворому, є особою, яка 
має відповідну спеціальну-середню, спеціальну (медичну), вищу (медичну) 
освіту та яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам; до таких осіб нале-
жать: лікарі, медичні сестри, фельдшери, акушери, фармацевти, провізори, 
працівники служби швидкої допомоги, особа, якій надана ліцензія на заняття 
індивідуальною підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я, особа 
без спеціальної освіти, якій, як виняток, за спеціальним дозволом відповідних 
органів дозволяється діяльність у галузі народної нетрадиційної медицини.

Стосовно суб’єкта злочину неналежне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) існують такі 
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судження: 1) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк і О.О. Дудоров зазна-
чають, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, тобто ним є медичний або 
фармацевтичний працівник — це особа, яка професійно займається відповід-
ною медичною або фармацевтичною практикою в порядку, встановленому 
чинним законодавством (при з’ясуванні, чи є особа медичним або фармацев-
тичним працівником, слід встановлювати всі складові її правового статусу, 
трудову діяльність, у тому числі посадові права й обов’язки. Відповідно до 
законодавства про охорону здоров’я фармацевтичні працівники є однією з 
категорій медичних працівників) [55, с. 94; 54, с. 350]; 2) В.І. Касенюк ствер-
джує, що суб’єкт цього злочину —  медичний або фармацевтичний працівник, 
незалежно від їх освітньо— кваліфікаційного рівня і посади (лікар, медсестра, 
фельдшер, фармацевт тощо) [57, с. 95]; 3) Н.П. Короленко, А.В. Савченко, 
О.М. Джужа наполягають на тому, що суб’єктом цього злочину може бути тіль-
ки медичний і фармацевтичний працівники [46, с. 313; 48, с. 324]; 
4) Ю.В. Александров заявляє, що суб’єкт цього злочину — спеціальний — це 
медичний працівник або фармацевтичний працівник: лікар, медсестра, фарма-
цевт, а також особи, які замаються приватною медичною практикою [58, с. 68]; 
5) М.Й. Коржанський наполягає на тому, що відповідальним за професійну 
недбалість за ст. 140 КК України може бути лише медичний або фармацевтич-
ний працівник, що досяг 16-річного віку, незалежно від їх освітньо-кваліфіка-
ційного рівня і посади [47, с. 91].

Аналіз існуючих суджень стосовно суб’єкта злочину, передбаченого 
ст. 140 КК України, надає нам можливість виділити такі позитивні моменти: 
1) що суб’єкт цього злочину — спеціальний; 2) що ним може бути медичний і 
фармацевтичний працівник; 3) що це особа, якій виповнилося 16 років; 4) що 
це лікар, фармацевт, медсестра, фельдшер, а також особа, яка займається при-
ватною медичною практикою; 5) що для з’ясування, чи є особа медичним або 
фармацевтичним працівником, слід встановлювати всі складові її правового 
статусу, зокрема, дані про освіту, трудову діяльність, у тому числі посадові 
права й обов’язки. 

На підставі вищевикладеного можна запропонувати таке визначення 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 140 КК України. Таким суб’єктом цього 
злочину є фізична осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 16 років — спеціальний суб’єкт, тобто медичний або фармацевтичний 
працівник, а також особа, яка займається тривалою практикою (лікар, фарма-
цевт, медсестра, фельдшер тощо). 

Щодо суб’єкта злочину порушення прав пацієнта (ст. 141 КК України) в 
юридичній літературі знаходимо такі судження: 1) А.В. Савченко, О.М. Джужа 
заявляють, що суб’єкт цього злочину — спеціальний — це особи медичного 
персоналу, які безпосередньо проводять клінічні випробування лікарських 
засобів, або службова особа — керівник цих випробувань [48, с. 326]; 
2) Н.П. Короленко, стверджує, що суб’єкт цього злочину — медичний праців-
ник, що має безпосереднє відношення до проведення клінічних випробувань 
лікарських засобів [46, с. 314]; 3) В.І. Касенюк впевнений, що суб’єктом цього 
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злочину є медичні або фармацевтичні працівники, які допущені до проведення 
клінічних випробувань лікарських засобів [57, с. 97]; 4) П.П. Андрушко напо-
лягає на тому, що суб’єкт цього злочину — спеціальний — особа медичного 
персоналу, яка безпосередньо проводить клінічні випробування лікарського 
засобу, або службова особа — керівник клінічного випробування чи службова 
особа Державного фармакологічного центру МОЗ, яка прийняла рішення про 
проведення клінічного випробування лікарських засобів чи неприпинення 
його продовження за відсутності письмової згоди пацієнта чи його законного 
представника [56, с. 291]; 5) М.І. Хавронюк схиляється до того, що суб’єкт 
цього злочину — спеціальний, тобто керівник клінічних випробувань або 
інший працівник спеціалізованого лікувального закладу, визначеного МОЗ, — 
службова або неслужбова особа (службова особа, яка не належить до вказаної 
категорії осіб, за аналогічні діяння несе відповідальність за ст. 364 КК, а особа, 
яка не є службовою, — за ст. 138 КК) [52, с. 353].

 Аналіз існуючих точок зору дає змогу виділити позитивні положення 
стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 141 КК України: 1) що суб’єкт 
цього злочину — спеціальний, тобто це особи медичного персоналу; 2) це 
особи, які безпосередньо проводять клінічні випробування лікарських засобів; 
3) це особи, які допущені до проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів; 4) це службова особа — керівник клінічного випробування чи службо-
ва особа Державного фармакологічного центру МОЗ, яка прийняла рішення 
про проведення клінічного випробування лікарських засобів чи неприпинення 
його проведення за відсутності письмової згоди  пацієнта чи його законного 
представника; 5) працівник спеціалізованого лікувального закладу, визначе-
ного МОЗ, — службова або неслужбова особа. 

На підставі проведеного аналізу ми прийшли до висновку, що суб’єктом 
злочину, передбаченого ст. 141 КК України, є фізична осудна службова або 
неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років, — спеціальний суб’єкт, тобто працівник медичного персоналу, який 
допущений до проведення клінічних випробувань лікарських засобів, безпо-
середньо проводить клінічні випробування таких засобів або це службова 
особа — керівник клінічного випробування чи службова особа Державного 
фармакологічного центру МОЗ, яка прийняла рішення про проведення клініч-
ного випробування лікарських засобів чи неприпинення його проведення за 
відсутності письмової згоди пацієнта чи його законного представника.

Стосовно суб’єкта злочину незаконне проведення дослідів над людиною 
(ст. 142 КК України) існують такі точки зору: 1) Ю.В. Александров стверджує, 
що суб’єктом злочину може бути як особа, яка наділена правом на проведення 
вказаних дослідів, але не дотримується вимог їх проведення, так і така, яка 
такого права взагалі не має [53, с. 69–70]; 2) М.І. Хавронюк наполягає на тому, 
що суб’єкт цього злочину — загальний, тобто зазвичай ним є лікар або службо-
ва особа закладу охорони здоров’я чи наукового закладу, особа, яка здійснює 
медичну практику в галузі народної медицини чи нетрадиційної медицини із 
застосуванням, наприклад, гіпнозу чи інших подібних методів тощо [52, 
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с. 354]; 2) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк зазначають, що суб’єкт цього 
злочину загальний [55, с. 40–106]; 3) П.П. Андрушко запевняє, що суб’єкт 
цього злочину — спеціальний, тобто ним може бути особа, яка проводить 
досліди над людиною у зв’язку з виконанням нею професійних чи службових 
обов’язків (лікар, вчений, дослідник тощо), тобто має право на їх проведення, 
так і особа, яка незаконно проводить такі досліди, наприклад, особа, яка має 
ліцензію на здійснення медичної практики в галузі народної нетрадиційної 
медицини, але незаконно застосовує при їх здійсненні гіпнозу чи інших мето-
дів психічного чи біоенергетичного впливу на пацієнтів [56, с. 293]; 
4) В.І. Касенюк наполягає на тому, що суб’єктом цього злочину є особа, яка 
проводить досліди над людиною та якій виповнилося 16 років [57, с. 99]; 
5) Н.П. Короленко стверджує, що суб’єктом цього злочину   є фізична осудна 
особа з 16 років (як правило, це наукові співробітники і допоміжний персонал 
наукових і науково-дослідних установ тощо) [55, с. 316]; 6) А.В. Савченко, 
О.М. Джужа заявляють, що суб’єкт цього злочину — загальний або спеціаль-
ний, тобто службова особа (така, що наділена правом на проведення зазначе-
них дослідів, але не дотримується законодавчих вимог щодо їх проведення, або 
така, що не має цього права взагалі) [48, с. 327].

Аналіз зазначених вище точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 142 КК України, надає нам можливість виокремити позитивні положення з 
них: 1) що суб’єкт цього злочину — загальний або спеціальний; 2) особа, яка 
наділена правом на проведення вказаних дослідів, але не дотримується вимог 
їх проведення, так і така, яка такого права не має взагалі; 3) це фізична осудна 
особа з 16 років; 4) таким є, зазвичай, лікар або службова особа закладу охоро-
ни здоров’я чи наукового закладу (вчений-дослідник) — особа, яка здійснює 
медичну практику в галузі народної медицини чи нетрадиційної медицини.

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати визначення 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 142 КК України. Таким суб’єктом є фізич-
на осудна приватна, неслужбова або службова особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій виповнилося 
16 років, яка наділена правом на проведення таких дослідів, але не дотриму-
ється вимог їх проведення, так і така, яка такого права не має взагалі (ними 
можуть бути, наприклад, лікар, вчений-дослідник, службова особа закладу 
охорони здоров’я чи науково-дослідного закладу), особа, яка здійснює медич-
ну практику в галузі народної медицини чи нетрадиційної медицини, але неза-
конно застосовує при їх здійсненні гіпнозу чи інших методів психічного чи 
біоенергетичного впливу на пацієнтів.

Щодо суб’єкта злочину порушення встановленого законом порядку тран-
сплантації органів або тканин людини (ст. 143 КК України) існують такі 
судження: 1) Н.П. Короленко заявляє, що суб’єкт цього злочину — медичні 
працівники всіх рівнів, а також будь-яка фізична осудна особа з 16 років [46, 
с. 318]; 2) А.В. Савченко, О.М. Джужа стверджують, що суб’єкт цього злочину 
є різним: за ч.1 ст. 143 КК — спеціальний (особа медичного персоналу, яка, 
здійснюючи діяльність щодо трансплантації органів або тканин, порушує вста-
новлений законом порядок її проведення); за ч. 2 ст. 143 КК — загальний; за 
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ч. 3 ст. 143 — як загальний, так і спеціальний; (особа, від якої потерпілий пере-
бував у матеріальній чи іншій залежності); за ч. 4 і 5 ст. 143 КК — загальний 
[48, с. 329]; 3) В.І. Касенюк, С.В. Гринчак упевнені, що суб’єктом злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 143 КК, може бути лише медичний працівник, який, 
здійснюючи діяльність, пов’язану з трансплантацією органів або тканин люди-
ни, порушує порядок її проведення; суб’єктом незаконних трансплантацій, 
передбачених чч. 2, 3, 5 ст. 143 КК, є медичні працівники, які протиправно 
вилучають у людини анатомічні матеріали (співвиконавцями цих злочинів 
можуть бути й інші особи, які застосують примушування, обман або приводять 
донора у безпорадний стан, або особи, від яких донор є матеріально чи іншим 
чином залежний); суб’єктом незаконної торгівлі органами або тканинами 
людини може бути будь-яка особа, яка досягла віку 16 років [58, с. 101—102]; 
4) П.П. Андрушко заявляє, що суб’єкт злочину, передбаченого ч.1 ст. 143 КК, 
спеціальний — особа медичного персоналу, яка, здійснюючи  діяльність з тран-
сплантації (пересадки) органів або тканин людини, порушує встановлений 
законом порядок її проведення; суб’єктом незаконного вилучення органів або 
тканин людини з метою їх трансплантації шляхом примушування або обману 
людини (ч.2 ст. 143 КК) може бути як особа медичного персоналу, яка здій-
снює вилучення органів чи тканин, так і інша особа, яка вчиняє дії з примушу-
вання потерпілого чи його обман з метою домогтися від нього згоди на вилу-
чення органів чи тканин, оскільки об’єктивна сторона цього злочину виража-
ється як у вилученні органів і тканин, так і примушуванні чи обмані; суб’єктом 
кваліфікуючого виду цього злочину (ч. 3 ст. 143 КК України), крім того, може 
бути особа, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності і 
суб’єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 143 КК, є будь-яка особа, яка досягла 
16 років [56, с. 297]; 5) М.І. Хавронюк стверджує, що суб’єкт цього злочину — 
загальний (як правило, у його першій формі), ним є медичний працівник, який 
порушує встановлений законом порядок трансплантації органів або тканин 
людини [52, с. 357]; 6) Ю.О. Кучер, Г.Є. Болдарь, В.О. Гоцелюк упевнені, що 
суб’єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 143 КК, — загальний, але Г.В. Чеботарьова 
вважає, що суб’єкт в цьому разі  спеціальний [55, с. 97; 59 с. 191]. Суб’єкт зло-
чину, передбаченого чч. 2, 3, 4 ст. 143 КК, — загальний  [55, с. 98].

Аналіз існуючих точок зору засвідчує значну розбіжність у поглядах на 
суб’єкт цього злочину (ст. 143 КК України), але все ж таки надає нам можли-
вість виокремити позитивні положення: 1) що це фізична осудна особа з 
16 років; 2) що суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 143 КК, — спеціальний — 
особа медичного персоналу, яка здійснює діяльність з трансплантації (пере-
садці) органів і тканин людини, порушує встановлений законом порядок її 
проведення; 3) що суб’єктом незаконного вилучення органів або тканин люди-
ни з метою їх трансплантації шляхом примушування або обману людини (ч. 2 
ст. 143 КК) може бути будь-яка особа медичного персоналу, яка здійснює таке 
вилучення, так і інша особа, яка вчиняє дії з примушування потерпілого чи 
його обману з метою домагатися від нього згоди на вилучення органів чи тка-
нини; суб’єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 143 КК, є особа, від якої потер-
пілий був у матеріальній чи іншій залежності; суб’єктом злочину, передбачено-
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го ч. 4 ст. 143 КК, є будь-яка особа, яка досягла 16 років; суб’єктом злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 143 КК, є медичні працівники, які протиправно вилуча-
ють у людини анатомічні матеріали, а співвиконавцями цих злочинів можуть 
бути й інші особи, які застосовують примушування, обман або приводять 
донора в безпорадний стан, або особи, від яких донор є матеріально чи іншим 
чином залежний або беруть участь у транснаціональних організаціях, що 
займаються   такою діяльністю.

Проведене дослідження дає нам підстави визначитися з суб’єктом зло-
чину, передбаченого ст. 143 КК. Отже, таким суб’єктом є фізична осудна особа 
(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, тобто за ч. 1 цієї 
статті — це медичні працівники всіх рівнів; за ч. 2 цієї статті — це будь-яка 
особа медичного персоналу, яка здійснює таке вилучення, так і інша особа, яка 
вчиняє дії з примушування потерпілого чи його обман з метою домогтися від 
нього згоди на вилучення органів чи тканин; за ч. 3 цієї статті — це особа 
медичного персоналу стосовно особи, яка перебувала в безпорадному стані, а 
стосовно потерпілого, що перебуває в матеріальній чи іншій залежності, — це 
особи, від яких потерпілий перебуває в матеріальній або іншій залежності; за 
ч. 4 ст. 143 КК — це будь-яка особа, якій до моменту вчинення злочину випо-
внилося 16 років; за ч. 5 ст. 143 КК — суб’єктом злочину є медичні працівники, 
які протиправно вилучають у людини анатомічні матеріали за попередньою 
змовою групою осіб (співвиконавцями цих злочинів можуть бути й інші особи, 
в тому числі ті, які застосовують примушування, обман або приводять донора 
в безпорадний стан, від яких донор є матеріально чи іншим чином залежний 
або беруть участь у трансплантаційних організаціях, що займаються такою 
діяльністю).

Щодо злочину насильницьке донорство (ст. 144 КК України) існують такі 
точки зору: 1) П.П. Андрушко стверджує, що суб’єкт цього злочину спеціаль-
ний — лікарі та інші медичні працівники, які здійснюють діяльність з взяття, 
переробки і зберігання крові та її компонентів, реалізації їх та виготовлення із 
них препаратів (таку діяльність здійснюють спеціалізовані установи і заклади 
переливання крові та відповідні підрозділи закладів охорони здоров’я, що зна-
ходяться у віданні МОЗ, інших міністерств і відомств (див. ч. 1 ст. 15 Закону 
України «Про донорство крові та її компонентів»)), співвиконавцями злочину 
можуть бути будь-які особи, які застосували до потерпілого насильство чи 
ввели його в оману для добровільного давання ним крові [56, с. 299]; 
2) М.І. Хавронюк наполягає на тому, що суб’єкт цього злочину загальний, як 
правило, суб’єктами цього злочину можуть бути медичні працівники спеціалі-
зованих установ і закладів переливання крові, закладів охорони здоров’я [52, 
с. 359]; 3) Н.П. Короленко заявляє, що суб’єкт цього злочину — фізична осудна 
особа з 16 років  [46, с. 320]; 4) В.І. Касенюк упевнений, що суб’єктом цього 
злочину є медичний працівник, який може здійснювати вилучення крові, а 
також інші особи, які досягли 16-річного віку [57, с. 103]; 5) А.В. Савченко, 
О.М. Джужа приходять до висновку, що суб’єкт цього злочину загальний.
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Аналіз існуючих точок зору надає можливість виокремити такі позитив-
ні положення: 1) що це фізична осудна особа з 16 років; 2) це лікарі та інші 
медичні працівники, які здійснюють діяльність із взяття, переробки і зберіган-
ня крові та її компонентів, реалізації їх та виготовлення з них препаратів (таку 
діяльність здійснюють спеціалізовані установи і заклади переливання крові та 
відповідні підрозділи закладів охорони здоров’я, що знаходяться у віданні 
МОЗ, інших міністерств і відомств); 4) співучасниками можуть бути будь-які 
особи, які застосували до потерпілого насильство чи ввели в оману для добро-
вільного давання ним крові.

На підставі викладеного вище ми приходимо до висновку, що суб’єктом 
злочину, передбаченого ст. 144 КК України, є фізична осудна особа  (громадя-
нин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, тобто лікарі та інші медичні 
працівники, які незаконно здійснюють діяльність із взяття, переробки і збері-
гання крові та її компонентів, реалізації їх та виготовлення з них препаратів у 
спеціалізованих установах і закладах переливання крові та у відповідних під-
розділах закладів охорони здоров’я, що знаходяться у віданні МОЗ, інших 
міністерств і відомств (співвиконавцями цього злочину можуть бути будь-які 
особи, які застосували до потерпілого насильство чи обман для добровільного 
давання ним крові).

Щодо суб’єкта злочину незаконне розголошення лікарської таємниці 
(ст. 145 КК України) пропонуються такі судження: 1) А.В. Савченко, 
О.М. Джужа впевнені, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, а саме: особи, 
яким лікарська таємниця стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи 
службових обов’язків; медичні працівники, працівники правоохоронних орга-
нів, адвокати, нотаріуси, вихователі, журналісти [48, с. 331]; 2) В.І. Касенюк 
стверджує, що суб’єктом цього злочину є особа, якій ці відомості стали відомі 
у зв’язку з виконанням професійних (лікар, фармацевт, медична сестра, фель-
дшер тощо) або службових обов’язків (головний лікар, завідувач відділення та 
ін.) [58, с. 105]; 3) Н.П. Короленко наполягає на тому, що суб’єктом цього зло-
чину можуть бути медичні працівники всіх рівнів, а також інші працівники 
медичних установ, співробітники органів прокуратури, слідства, якщо ці дані 
стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових або професійних обов’язків 
[46, с. 321]; 4) М.І. Хавронюк запевняє, що суб’єкт цього злочину спеціальний, 
ним є медичні працівники та інші особи, у т.ч. і службові, яким відповідна 
інформація стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових 
обов’язків [52, с. 361]; 5) П.П. Андрушко зазначає, що суб’єктом злочину є 
особа, яка умисно розголосила відомості, що становлять лікарську таємницю, 
які вона зобов’язана зберігати в таємниці згідно з чинним законодавством у 
зв’язку з виконанням нею професійних чи службових обов’язків (до таких осіб 
відносять передусім медичних і фармацевтичних працівників, службових осіб 
закладів і органів охорони здоров’я, осіб, яким такі відомості стали відомі у 
зв’язку з навчанням, працівники поліції, виправно-трудових установ, праців-
ники дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабі-
літації та професійних училищ соціальної реабілітації, навчально-реабіліта-
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ційних центрів (закладів освіти, які забезпечують умови для відновлення 
здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органіч-
ні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем або вади пси-
хофізичного розвитку, слідчі, прокурори, судді)) [56, с. 300—301].

Аналіз існуючих точок зору надає нам можливість запропонувати 
визначення суб’єкта цього злочину. Отже, суб’єктом такого злочину є фізична 
осудна неслужбова, службова особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років, тобто особа, якій лікарська таємниця стала відома у 
зв’язку з виконанням професійних  чи службових обов’язків, що вона 
зобов’язана зберігати в таємниці згідно з чинним законодавством, — це можуть 
бути медичні працівники усіх рівнів та інші особи (до таких осіб відносяться: 
лікарі, фармацевти, медичні сестри, фельдшери, гінекологи, службові особи 
закладів і органів охорони здоров’я, особи, яким такі відомості стали відомі у 
зв’язку з навчанням, працівники поліції, виправно-трудових установ, праців-
ники освітніх шкіл соціальної реабілітації, прокурори, адвокати, нотаріуси, 
журналісти, вихователі, головний лікар, завідуючий відділенням, працівники 
суду тощо). 

Варто зазначити,  що проблема суб’єкта злочину проти здоров’я певною 
мірою відображена в зарубіжних кодексах і джерелах (КК Республіки Польща 
[60], КК Республіки Болгарія [61], КК Швеції [62], КК Японії [63], КК 
Норвегії [64], КК Іспанії [65]), вивчення яких триває. Результати опрацюван-
ня зарубіжних джерел з даного питання можуть бути корисними для право-
застосовної практики вітчизняного законодавства.

Висновки. На підставі проведеного дослідження суб’єктів злочину 
проти здоров’я  можна зробити такі висновки: 1) в юридичних джерелах існу-
ють  значні розходження стосовно розуміння суб’єктів злочинів загальної 
категорії; 2) законодавець не завжди вдало формулює приписи, що стосуються 
суб’єктів злочинів проти здоров’я особи; 3) через обмежений обсяг пропонова-
ного дослідження суб’єкти злочинів, передбачених стст. 121–128; 130–145 КК 
України, визначені безпосередньо в тексті цієї статті.    
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Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики
У статті досліджуються теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочи-

нів проти здоров’я особи. В історичному й методологічному плані автором розкрито 
вчення про суб’єкт злочину взагалі і, зокрема, здійснено вивчення законодавчої бази 
стосовно суб’єкта злочинів проти здоров’я особи.  
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теории и практики

В статье исследуются теоретические и прикладные проблемы субъекта пре-
ступлений против здоровья человека. В историческом и методологическом плане 
автором раскрыты учения о субъекте преступления вообще и, в частности, осущест-
влено изучение законодательной базы в отношении субъекта преступлений против 
здоровья человека.

Ключевые слова: субъект преступления, анализ судебной практики, законо-
дательство, преступления против здоровья лица, классификация субъектов престу-
пления.

Khar I. Committer of crimes against health of a person: problems of theory and 
practice

The article deals with theoretical and applied problems of the committer of crimes 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, 
ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ

Постановка проблеми. Відомо, що успішність виконання державою 
своїх функцій відповідною мірою залежить від збереження в таємниці певних 
аспектів своєї економічної, наукової, оборонної та деяких інших видів діяльнос-
ті. Задля цього вживається ряд правових, організаційних і технічних заходів, 
спрямованих на засекречування окремої інформації. Однак потреба у викорис-
танні відомостей, що становлять державну таємницю, може виникнути під час 
кримінального провадження. Це нерідко можуть бути операції з носіями 
секретної інформації, які є речовими доказами, наприклад, у справах про шпи-
гунство, державну зраду або інші злочини у сфері охорони державної таємниці, 
завуальованими можуть бути відомості про розмір збитків, завданих викраден-
ням або пошкодженням чи знищенням військової техніки тощо. Очевидно, що 
в умовах загальнодержавного глобального контролю за зберіганням і викорис-
танням таємної інформації кримінальне процесуальне законодавство не може 
не приділяти увагу особливостям ведення кримінального провадження, що 
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містить державну таємницю. Зокрема, для збереження секретності цих відо-
мостей ч. 1 ст. 517 Кримінального процесуального кодексу України [1] зобов’язує 
дотримуватися вимог режиму секретності в тому разі, якщо кримінальне про-
вадження містить відомості, що становлять державну таємницю. З іншого боку, 
кримінальне провадження має здійснюватися на засадах змагальності та забез-
печення права на захист, гласності, прозорості та відкритості судового процесу. 
Для цього учасникам кримінального провадження, насамперед стороні захисту, 
потрібно надати можливість ознайомитися з усіма матеріалами провадження. 
Крім того, учасникам, які ознайомлені з усіма матеріалами, набагато простіше 
зрозуміти логіку суду під час прийняття рішень. Як наслідок, у них буде вини-
кати менше сумнівів у законності прийнятого рішення. Нормативне регулю-
вання державної таємниці в кримінальному провадженні є новелою для націо-
нального законодавства, тому доволі суттєво відчувається брак теоретичних 
напрацювань стосовно проблематики використання державної таємниці в 
кримінальному провадженні. Зазначене зайвий раз підкреслює актуальність 
обраної тематики та її безумовне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням здійснення кримі-
нального провадження, яке містить державну таємницю, приділено увагу в 
працях Ю. П. Аленіна, С. О. Ковальчука, В. І. Сліпченка. Праці вищезазначе-
них науковців створюють достатню базу для дослідження, але вагомий пласт 
проблемних аспектів здійснення кримінального провадження, що містить 
державну таємницю, і досі залишаються невирішеними.

Метою статті є аналіз кримінального процесуального законодавства, що 
регулює особливості здійснення кримінального провадження, в якому міс-
тяться матеріали, що становлять державну таємницю.

Основні результати дослідження. У ч. 7 ст. 517 КПК України передба-
чено, що здійснення кримінального провадження, яке містить державну таєм-
ницю, не є підставою для обмеження прав його учасників, крім випадків, 
передбачених законом та обумовлених необхідністю забезпечення охорони 
державної таємниці. Правила кримінального провадження, яке містить відо-
мості, що становлять державну таємницю, встановлені у главі 40 КПК України. 
Загальним правилом використання державної таємниці в кримінальному про-
вадженні є заборона внесення такої інформації до процесуальних рішень (ч. 2 
ст. 517 КПК України). У тому разі, якщо для мотивування рішення потрібно 
зазначити відомості про таємну інформацію, слід зробити без наведення в 
рішенні змісту цієї інформації. 

Визначення державної таємниці наведено в Законі України «Про дер-
жавну таємницю», ст. 1 якого визначає її як «вид таємної інформації, що охо-
плює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відно-
син, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може 
завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встанов-
леному цим Законом, державною таємницею і підлягають, насамперед охороні 
державою» [2]. Вичерпний перелік відомостей, які станом на певний момент 
часу визнаються в Україні державною таємницею, міститься у Звіті відомос-
тей, що становлять державну таємницю, затвердженому наказом Служби без-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(59)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО90

пеки України від 12 серпня 2005 року № 440 (з відповідними змінами та допо-
вненнями) [3]. У контексті заборони внесення державної таємниці до процесу-
альних рішень слід нагадати, що пп. 4.12.4 та 4.12.5 Зводу відомостей, що ста-
новлять державну таємницю, відомості про факт або методи проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають змогу іденти-
фікувати особу, місце або річ, щодо якої планується проведення такої дії, від-
несені до державної таємниці з грифом «таємно», тому клопотання слідчого, 
прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухва-
ли слідчого судді про дозвіл на їх проведення містять у собі державну таємни-
цю. Однак після завершення проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
грифи секретності щодо їх проведення підлягають розсекречуванню (п. 5.9 
Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16 листопада 
2012 року) [4], тому на момент закінчення досудового розслідування ознайом-
лення відповідних учасників провадження з результатами проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій здійснюється в загальному порядку (без засто-
сування правил глави 40 КПК України).

Матеріали, що становлять державну таємницю, зберігаються разом із 
матеріалами кримінального провадження. Однак якщо матеріальні носії 
секретної інформації не долучені до матеріалів досудового розслідування, 
вони передаються на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу 
досудового розслідування (ч. 6 ст. 517 КПК України). Відповідно до загальних 
вимог режиму секретності, обов’язковою умовою участі у кримінальному про-
вадженні, що становить державну таємницю, є наявність: допуску до держав-
ної таємниці відповідного ступеня секретності; доступу до конкретної секрет-
ної інформації та її матеріальних носіїв. Як слушно зазначає С.О. Ковальчук, 
наявність допуску до державної таємниці є обов’язковою умовою отримання 
доступу до неї для всіх суб’єктів кримінального провадження, в тому числі й 
слідчого, прокурора, судді тощо [5, с. 192]. Допуск до державної таємниці 
оформлюється відповідними підрозділами Служби безпеки України. Право 
знайомитися із секретною інформацією без оформлення допуску (ч. 3 ст. 517 
КПК України) надається тільки підозрюваному та обвинуваченому, однак 
тільки після роз’яснення їм вимог ст. 28 Закону України «Про державну таєм-
ницю» та попередження про кримінальну відповідальність за розголошення 
відомостей, що становлять державну таємницю. 

Щодо доступу до конкретної секретної інформації, то процедура його 
отримання залежить від процесуального статусу учасника:  для осіб, які ведуть 
кримінальне провадження (слідчого, прокурора, судді), доступ до секретної 
інформації цього кримінального провадження є невід’ємною частиною посадо-
вих повноважень;  захиснику, законному представнику підозрюваного, обви-
нуваченого, потерпілому та його представнику, перекладачу, експерту, спеціа-
лісту, секретарю судового засідання, судовому розпоряднику доступ до секрет-
ної інформації, ознайомлення з якою потрібне для здійснення своїх прав і 
обов’язків, передбачених КПК України, надається рішенням або керівника 
органу досудового розслідування, або прокурора, або суду. Таке рішення при-
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ймається у формі відповідного наказу або письмового розпорядження;  для 
підозрюваного та обвинуваченого КПК України не передбачає спеціальної 
процедури отримання доступу до конкретної інформації, вони автоматично 
отримують право доступу в разі надання їм відповідних матеріалів (після 
роз’яснення обов’язку збереження державної таємниці). Таким учасникам, як 
потерпілий, його представник, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судо-
вого засідання, судовий розпорядник, забороняється робити не тільки копії, 
але й виписки з матеріалів, які містять державну таємницю. Підозрюваному, 
обвинуваченому, їх захисникам і законним представникам забороняється 
робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю, але дозволяється 
робити виписки з них (з метою належної підготовки до захисту). Такі виписки 
опечатуються особою, якою були зроблені, у вигляді, що унеможливлює озна-
йомлення з їх змістом. Ознайомлення зі змістом виписок будь-кого, крім 
особи, яка їх зробила, не допускається. Виписки зберігаються з дотриманням 
вимог режиму секретності в органі досудового розслідування або суді та нада-
ються особі, яка їх склала, на її вимогу: під час досудового розслідування – у 
приміщенні органу досудового розслідування, під час судового провадження – 
у приміщенні суду. Виносити виписки за межі зазначених приміщень заборо-
нено. Необхідно погодитися з думкою Ю. П. Аленіна, який указує на необхід-
ність приєднання письмового підтвердження факту доступу й ознайомлення з 
наданими матеріалами до матеріалів кримінального провадження як підтвер-
дження того, що кожна зі сторін виконала свої обов’язки і не порушила прав 
учасників кримінального провадження, передбачених КПК України, зокрема 
права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та вимагати 
відкриття матеріалів [6, с. 239]. 

Проведення експертизи без надання експерту відомостей, що містять 
державну таємницю, здійснюється в загальному порядку. Однак у тому разі, 
якщо в кримінальному провадженні виникає потреба звернутися до експерта 
для отримання висновку щодо: законності віднесення інформації у сфері обо-
рони, економіки , науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку до державної таємниці; зміни ступеня секретності цієї 
інформації та її розсекречування; підготовки висновку щодо завданої націо-
нальній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи 
втрати матеріальних носіїв такої інформації, така експертиза здійснюється 
посадовою особою, на яку покладено виконання функцій державного експерта 
з питань таємниць, відповідно до закону у сфері державної таємниці (ст. 518 
КПК України). 

Слід зазначити, що відносини у сфері охорони державної таємниці в 
нашій державі регулюються Конституцією України, законами України «Про 
інформацію» [22], «Про державну таємницю» [2], міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими нор-
мативно-правовими актами. З метою охорони державної таємниці у ст. 18 
Закону України «Про державну таємницю» впроваджено певні обмеження 
щодо передачі секретної інформації іншій державі; обмежено доступ до дер-
жавної таємниці іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних 
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осіб. Таким чином, відповідно до ст. 3 Закону України «Про державну таємни-
цю» сфера дії його положень поширюється і на зовнішні відносини України 
[2]. Однак якщо міжнародним договором установлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору (ч. 2 ст. 19 Закону «Про міжнародні договори 
України») [23]. Надання й отримання міжнародно-правової допомоги може 
здійснюватися як на договірній, так і на без договірній підставі. Однак, вихо-
дячи із змісту стст. 2, 3, 18, 23, 32 Закону України «Про державну таємницю», 
передача матеріалів, що містять державну таємницю, можлива лише у випад-
ках, передбачених міжнародними договорами й угодами. Зазначена вимога 
Закону України «Про державну таємницю» дотримана в угодах про співробіт-
ництво між МВС України та Республікою Білорусь (ст. 10) [11], Латвійською 
Республікою (ст. 5) [12], Республікою Польща (ст. 5) [13], Республікою Чехія 
(ст. 6) [14], Китайською Народною Республікою (ст. 5) [15], де вказується, що 
сторони забезпечують конфіденційність відомостей, переданих іншою сторо-
ною, якщо вони згідно із законодавством цієї Сторони мають таємний (секрет-
ний) характер або розголошення їх змісту є небажаним. Ступінь таємності 
відомостей визначається стороною, яка їх передала. Спеціального застережен-
ня щодо забезпечення конфіденційності переданих відомостей не містить 
спільна заява про співробітництво між МВС України та Баварією [16], а також 
угода з МВС Австрійської Республіки [17]. Відповідно, при передачі (наданні) 
вказаних матеріалів неодмінно виникне низка проблем як організаційного, так 
і правового характеру. Натомість п. 7 ст. 9 Закону «Про державну таємницю» 
Республіки Латвія [12] вказує на те, що порядок надання відомостей, які міс-
тять державну таємницю, визначається Кабінетом Міністрів України, що, на 
нашу думку, є цілком логічним і виправданим, і, як наслідок, надає можливість 
по кожному конкретному випадку оперативно приймати рішення. 

Зазначений досвід зарубіжних країн доцільно застосувати і у вітчизня-
ному законодавстві, а саме: доповнити ст. 5 Закону України «Про державну 
таємницю» положенням про те, що «порядок передачі державної таємниці 
іншій державі в межах співпраці між Україною та іншими державами встанов-
люється Кабінетом Міністрів України на підставі висновку, затвердженого 
Службою безпеки України». 

Системний аналіз норм Європейської конвенції про взаємну допомогу у 
кримінальних справах (Страсбург, 1959 р.) [18], Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 
(Прийнятої резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї, 2000 р.) [19] та Конвенції 
про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і криміналь-
них справах (Мінськ, 1994 р.) [20] засвідчив, що вони теж не визначають поря-
док надання матеріалів, що становлять державну таємницю. У другому додат-
ковому протоколі до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримі-
нальних справах (Страсбург, 2001 р.) [18] йдеться лише про таємне розсліду-
вання (ст. 19), а Конвенція ООН проти транснаціональної організованої зло-
чинності у ст. 12 та ст. 18 визнає недостатньою підставою для відмови у наданні 
допомоги посилання на необхідність збереження банківської таємниці [19]. 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(59)/2016

93

Відсутність у багатосторонніх міжнародних договорах чіткої регламен-
тації порядку надання матеріалів, що містять державну таємницю, пояснюють-
ся тим, що останні встановлюють одноманітну схему правової допомоги (спів-
робітництва) у відносинах з усіма державами. Зазначений підхід не надає 
можливості врахувати особливості національного законодавства з дотриман-
ням необхідних гарантій охорони державної таємниці, а вимагає додаткового 
укладання двосторонніх угод, враховуючи спільні стратегічні, територіальні та 
геополітичні інтереси держав. У зв’язку з цим саме на двосторонні угоди 
покладається врегулювання необхідного комплексу питань, пов’язаних з 
порядком і межами надання правової допомоги компетентними органами. 

Висновки. Отже, регулювання здійснення кримінального провадження, 
що містить державну таємницю, відбувається з одночасним дотриманням двох 
однаково важливих, хоча й протилежних, інтересів. З одного боку, закон вста-
новлює гарантії збереження державної таємниці, оскільки передбачає доступ 
до неї тільки тих слідчих, прокурорів, суддів і захисників, які мають допуск до 
державної таємниці, а отже, і несуть відповідальність за її розголошення. З 
іншого боку, для таких учасників, як підозрювані, закон передбачає можли-
вість ознайомлення з відомостями, що становлять державну таємницю, і без 
наявності оформленого допуску до неї. Однак і в цьому випадку передбачено 
гарантію у вигляді заборони робити копії з даної інформації, а зроблені нотат-
ки мають зберігатися в опечатаному вигляді в органі досудового розслідуван-
ня і передаватися до суду разом із матеріалами кримінального провадження. 
Перспективами подальших розвідок є з’ясування питання про можливість 
доступу до матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій до моменту закін-
чення досудового розслідування і порядок розсекречування відповідних мате-
ріальних носіїв інформації.
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Карпенко М.І., Горишняк Д.Ю. Особливості здійснення кримінального 
судочинства, що містить відомості, які належать до державної таємниці

У статті проаналізовано чинне кримінальне процесуальне законодавство 
України, яке регулює окремі особливості здійснення кримінального судочинства, що 
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містить матеріали, які становлять державну таємницю. Розглянуто особливості 
допуску та доступу до матеріалів, які містять державну таємницю.

Ключові слова: кримінальне судочинство, державна таємниця, допуск до дер-
жавної таємниці, доступ до державної таємниці.

Карпенко Н.И., Горишняк Д.Ю. Особенности осуществления уголовного 
судопроизводства, содержащего сведения, которые относятся к государственной 
тайне

В статье проанализировано действующее уголовное процессуальное законода-
тельство Украины, регулирующее отдельные особенности осуществления уголовного 
судопроизводства, содержащего материалы, составляющие государственную тайну. 
Рассмотрены особенности допуска и доступа к материалам, которые содержат 
государственную тайну.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, государственная тайна, допуск 
к государственной тайне, доступ к государственной тайне. 

Karpenko M., Goryshniak D. Features of the implementation of criminal 
proceedings which contain the information that relates to the state secret

In the article was analyzed acting criminal procedural legislation of Ukraine that 
regulates the individual characteristics of the criminal proceedings which contain the 
materials of the state secret. The features of the admission and access to materials that 
contain state secret were studied.

Keywords: Criminal proceedings; State secret; Access to state secret.
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АКТОМ ПОЗАПЛАНОВОЇ 
РЕВІЗІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ 

ПОРУШЕННЮ ПРАВА НА ЗАХИСТ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Постановка проблеми. Державний фінансовий контроль в Україні реа-
лізується органом державного фінансового контролю – Держфінінспекцією 
(колишнє ГоловКРУ), яка сьогодні в черговий раз проходить реорганізацію 
(цього разу – в Державну аудиторську службу). Незважаючи на нову назву, 
завдання Держфінінспекції, а також основна форма роботи – ревізія – залиша-
ються незмінними. 

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» передбачає два різновиди ревізії: планову, яка передбача-
ється у плані роботи органу та проводиться виключно на підконтрольних 
установах, та позапланову, яка не передбачена у планах роботи органу та на 
підставі рішення суду може бути проведена як у підконтрольних, так і в непід-
контрольних установах (у рамках кримінального провадження) [5]. Результати 
ревізії оформляють актом, який зазвичай стає основним джерелом доказів у 
кримінальному провадженні. Однак особи, які в акті ревізії названі «винними 
у вчинених порушеннях» (насамперед звільнені на момент ревізії працівники 
об’єкта контролю) і для яких існує практично 100-відсоткова гарантія у май-
бутньому приміряти на себе роль обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні, довідаються про зміст цього акта лише після пред’явлення їм підозри 
та, відповідно, одержання захисником доступу до матеріалів кримінального 
провадження. ДО цього часу  у матеріали  кримінального провадження, кло-
пітливо зібраних слідчим, поки головний підозрюваний був лише свідком, 
окрім акта ревізії, нерідко підписаного об’єктом контролю під керівництвом 
нових очільників без заперечень, будуть додані пояснення, що підтверджують 
провину, і позитивний висновок експертизи про розмір заподіяних збитків. 

© А.О. Матвійчук, 2016
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Оскільки відповідно до ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) слідчий зобов’язаний передати справу до суду не пізні-
ше двох місяців з моменту повідомлення особи про підозру у вчиненні злочи-
ну, у сторони захисту залишається вкрай мало часу і можливостей для побудо-
ви ефективного захисту [3].  Натомість, якби особа мала можливість ознайо-
митися із змістом акта ревізії до його передачі правоохоронним органам, то, 
можливо, вдалося б домогтися закриття кримінального провадження у зв’язку 
з відсутністю складу кримінального правопорушення, спростувавши належни-
ми поясненнями та доводами висновки контрольного заходу. 

Трапляється так, що колишні працівники об’єкта контролю довідуються 
у різний спосіб про те, що стали об’єктом пильної уваги слідства та ревізорів, і 
звертаються із заявами про ознайомлення з актом ревізії.  Держфінінспекція у 
таких випадках відмовляє в доступі до інформації, посилаючись на ст. 222 
КПК України, яка забороняє розголошення відомостей кримінального прова-
дження. Питання «Чи правомірна така відмова?» і стане предметом дослі-
дження у цій статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі пев-
ною мірою розглядалося проблема реалізації ст. 222 КПК України [9, c. 439–
440; 10, c. 479–480], однак порушене питання, як нам відомо, розглядається 
вперше.

Мета статті полягає у з’ясуванні правомірності відмови в доступі до 
матеріалів позапланової ревізії, що ще не були передані правоохоронному 
органу, особам, яких ці матеріали безпосередньо стосуються, тобто які згідно  з 
висновками акта ревізії названі винними у допущених порушеннях.     

Основні результати дослідження. Шукаючи відповідь на поставлене 
питання, звернемося до Основного закону. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції 
України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України [1].

Порядок проведення позапланових ревізій регулюється Законом 
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні» [5]. За змістом ст. 11 цього Закону позапланова ревізія є формою 
інспектування, що проводиться на підставі рішення суду, а стосовно непід-
контрольних установ – за рішенням суду у рамках кримінального проваджен-
ня [5].   Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснен-
ня державного фінансового контролю в Україні»   ініціатором проведення 
позапланової ревізії може виступити сама підконтрольна установа (пп. 2 і 4 
ч. 5 ст. 11 Закону), орган фінансового контролю (пп. 3 і 6 ч. 5 ст. 11 Закону), 
орган управління підконтрольної установи (п. 4 ч. 5 ст. 11 Закону), Кабінет 
Міністрів України, органи прокуратури, органи доходів і зборів, Національна 
поліція, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України 
(п. 5 ч.  5 ст. 11 Закону) [5]. У рамках даної статті ми розглядаємо питання про-
ведення позапланових ревізій саме за зверненням правоохоронних органів, 
згаданих у п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Україні» [5].   
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Насамперед слід звернути увагу на сумнівний правовий статус позапла-
нових ревізій, що проводяться за зверненням правоохоронних органів. 
Зазначені ревізії є своєрідним рудиментом кримінального процесуального 
закону (далі – КПК 1960 р.), що був чинним до прийняття Кримінального про-
цесуального кодексу України і у ст. 97 передбачав так звану дослідчу перевірку 
[4]. В рамках такої дослідчої перевірки, як правило, і мали місце звернення 
правоохоронних органів з проханням про проведення позапланових ревізій. І 
якщо позапланова ревізія виявляла збитки, завдані державі, місцевим бюдже-
там чи безпосередньо підконтрольній установі, то правоохоронний орган пору-
шував кримінальну справа і брався за її розслідування. Якщо збитки не вияв-
лялися – правоохоронці робили висновки про відсутність ознак злочину, а 
отже, і підстав для порушення кримінальної справи. Окрім того, КПК 1960 р. 
передбачав повноваження органів дізнання, слідства, прокуратури і суду на 
призначення ревізії, які проводилися вже в рамках розслідування криміналь-
ної  справи (ст. 66) [4]. 

До 2012 р. акт ревізії був дуже зручним доказом у кримінальній справі, 
адже він, по-перше, не потребував жодної додаткової перевірки/експертизи, а 
по-друге, не міг бути оскаржений. З прийняттям у 2012 р. чинного КПК Украї ни 
можливості використання акта позапланової ревізії як беззаперечного доказу 
сторони обвинувачення істотно зменшилися. Зазначене стало наслідком кіль-
кох обставин. По-перше, чинний КПК України не наділяє ані правоохоронні 
органи, ані суд повноваженнями на призначення ревізії. Більше того, ревізія 
взагалі не згадується ані у главі 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», ані у 
главі 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії» [3]. З урахуванням ще давньоримсько-
го принципу «дозволено лише те, що дозволено», а також чіткої вказівки зако-
нодавця у ст. 1 КПК України на порядок регулювання кримінального прова-
дження та зміст кримінального процесуального законодавства (до якого Закон 
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні» не має жодного відношення), можна дійти цікавих висновків. По-друге, 
чинний КПК України у ст. 242, на відміну від ст. 76 КПК 1960 р., встановлює, що 
для визначення розміру матеріальних збитків слідчий або прокурор зобов’язаний 
звернутися до експерта для проведення експертизи [3; 4]. Заради справедливос-
ті відмітимо, що  ревізія в КПК України таки згадується: відповідно до ст. 99 
Кодексу висновки ревізії за умови наявності в них відомостей,  які можуть бути 
використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час криміналь-
ного провадження, визнаються документом, тобто різновидом доказу в кримі-
нальному провадження [3]. Відмітимо однак, що за змістом ст. 93 КПК України 
висновки ревізій можуть бути витребувані від органів державної влади як сто-
роною обвинувачення, так і стороною захисту [3]. На наш погляд, вжите законо-
давцем слово «витребувані» вказує на те, що ці висновки повинні вже існувати 
на момент звернення правоохоронного органу, а не створюватися, так би мовити, 
на його замовлення. Так і вийшло, що акт ревізії, зокрема позапланової, в одну 
мить з артилерії слідчих перетворився на чи то доказ, чи то натяк – наче й доку-
мент (ст. 99 КПК Украї ни), але без позитивного висновку експертизи нічого не 
вартий (ст. 242 КПК України) [3; 4]. 
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Зважаючи на викладене, правоохоронці «знайшли вихід» із такої ситуа-
ції  – почали звертатися до слідчого судді за отриманням дозволу на проведен-
ня позапланової ревізії, а вже маючи акт ревізії – звертатися до експертних 
установ для підтвердження висновків ревізії й обсягу заподіяних збитків. На 
погляд автора цієї статті, ситуація просто безглузда, адже одна й та сама робо-
та робиться двічі: спершу ревізорами, а потім експертами, ще й без жодних 
гарантій тотожності висновків.  Однак правоохоронці, вірні старим звичкам, 
категорично не бажають відмовлятися від послуг ревізорів. 

Відмітимо, що в практиці зарубіжних країн простежуються різні підхо-
ди до порушеного питання, однак, як нам відомо, подвійне виконання однієї і 
тієї ж роботи не практикується. Наприклад, відповідно до ст. 144 Кримінального 
процесуального кодексу Болгарії призначення експертизи не є обов’язковим 
для підтвердження розміру заподіяних злочином збитків (так само, як було і в 
Україні за часів для КПК 1960 р.) [11]. Аналогічні положення містяться у 
стст. 108 Кримінального процесуального кодексу Республіки Вірменія та 
ст. 143 Кримінального процесуального кодексу Республіки Молдова [12; 15]. 
Кримінальний процесуальний кодекс Боснії і Герцеговини у ст. 111 визначає, 
що у разі потреби в проведенні аудиту господарської документації (audit of 
business books) орган досудового розслідування видає припис на проведення 
такого аудиту з визначенням його предмета, а також фактів та обставин, що 
мають значення для слідства [13]. Так само вирішується питання відповідно до 
ст. 132 Кримінального процесуального кодексу Сербії [14].

Результати ревізії оформляються актом, що складається та підписується 
відповідно до пп. 35–44 Порядку проведення інспектування Державною 
фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постано-
вою Уряду від 20.04.2006 № 550 (далі – Порядок № 550) [8]. 

Зауважимо, що за змістом Закону України «Про основні засади здій-
снення державного фінансового контролю в Україні»  та Порядку № 550 поза-
планова ревізія відрізняється від планової лише підставами, граничними 
строками та періодичністю проведення, а також можливістю провести поза-
планову ревізію за наявності кримінального провадження і в непідконтроль-
ній установі [5; 8].

Відповідно до п. 48 Порядку № 550 у разі проведення ревізії на підставі  
звернення правоохоронних органів, її матеріали у визначені в п. 46 цього 
Порядку строки передаються до правоохоронних органів [8]. Відповідно до 
абз. 1 п. 46 Порядку № 550, якщо  вжитими  в  період ревізії заходами не забез-
печено повне усунення виявлених порушень, контролюючим органом у строк 
не пізніше,  ніж  10  робочих  днів після реєстрації акта ревізії, а у разі надхо-
дження заперечень (зауважень) до нього – не пізніше, ніж 3  робочих дні після  
надіслання  висновків  на такі заперечення (зауваження) надсилається об’єкту  
контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень зако-
нодавства із зазначенням строку зворотного інформування [8].

Таким чином, за змістом пп. 46 і 48 Порядку № 550 акт позапланової 
ревізії, проведеної за зверненням правоохоронного органу, надсилають такому 
органу у строк не пізніше,  ніж  10  робочих  днів після реєстрації акта ревізії, 
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а у разі  надходження заперечень (зауважень) до нього – не пізніше, ніж 
3  робочих  дні  після  надіслання  висновків  на такі заперечення (зауваження). 
При цьому, відповідно до абз. 2 п. 3 Порядку № 550 заперечення, зауваження 
до акта ревізії (за  їх наявності) та висновки на них є невід’ємною частиною 
акта, а отже, акт ревізії направляється до правоохоронного органу – ініціатора 
ревізії разом з усіма додатками, запереченнями та висновками на них [8].

Шляхом нескладних арифметичних дій можна підрахувати час з момен-
ту складання акта позапланової ревізії до моменту його надіслання правоохо-
ронному органу – ініціатору ревізії, протягом якого документи перебувати-
муть у володінні органу Держфінінспекції:

у разі відсутності заперечень на акт ревізії: 5 робочих днів після закін-
чення ревізії на передачу акта ревізії на ознайомлення (п. 39 Порядку № 550) 
+ 3 робочі дні на підписання акта ревізії та повернення підписаних примірни-
ків до органу Держфінінспекції (п. 40 Порядку № 550) + 2 робочих дні на пере-
силання матеріалів до правоохоронного органу (пп. 46 і 48 Порядку ; 550) = 
максимум 0 робочих днів з дня завершення ревізії; 

у разі наявності заперечень: 5 робочих днів після закінчення ревізії на 
передачу акта ревізії на ознайомлення (п. 39 Порядку № 550) + 3 робочі дні на 
підписання акта ревізії із запереченнями та повернення підписаних примірни-
ків до органу Держфінінспекції (п. 40 Порядку № 550) + 5 робочих днів на 
надання заперечень (п. 42 Порядку № 550) + 15 робочих днів для надання 
висновку на заперечення (п. 43 Порядку № 550) + 3 робочі дні для передачі 
матеріалів правоохоронцям  (пп. 46 і 48 Порядку № 550) = максимум 31 робо-
чий день.  

Таким чином, у разі підписання об’єктом контролю акта позапланової 
ревізії без зауважень матеріали ревізії перебуватимуть у володінні органу 
Держфінінспекції близько двох тижнів, а у разі надіслання заперечень на акт 
позапланової ревізії – до 1,5 місяця. Звісно, ці строки є граничні і немає гаран-
тій, що орган Держфінінспекції надсилатиме документи правоохоронцям в 
останній день. Водночас зазначені строки не є надмірними – вони об’єктивно 
необхідні для виконання передбачених законодавством заходів, а тому достро-
кове надіслання документів є радше винятком, ніж правилом. 

Отже, матеріали позапланової ревізії до передання їх правоохоронному 
органу перебувають в органі Держфінінспекції достатньо тривалий час для 
забезпечення реальної можливості ознайомлення з ними тих осіб, яких вони 
стосуються, зокрема з числа колишніх працівників об’єкта контролю. При 
цьому, відповідно до п. 36 Порядку № 550, потреба в ознайомленні з актом 
ревізії та його підписанні іншими працівниками об’єкта контролю, зокрема 
колишніми керівником і головним бухгалтером, які відповідальні за фінансо-
во-господарську діяльність об’єкта контролю у період, що підлягає ревізії, 
визначається посадовою особою контролюючого органу самостійно [8]. Тобто 
Порядок № 550 містить не обмежені жодними рамками дискреційні повнова-
ження ревізора (керівника ревізійної групи), що проводив ревізії, дозволити 
ознайомлення з актом ревізії зокрема тих осіб з числа колишніх працівників 
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об’єкта контролю, які  у висновках акта ревізії названі винними у заподіянні 
збитків особами. 

Отже, орган Держфінінспекції має і реальну можливість, і встановлені 
законодавством з питань здійснення державного фінансового контролю повно-
важення ознайомити колишніх працівників об’єкта контролю зі змістом акта 
ревізії, у тому числі позапланової. Однак не робить цього, посилаючись на при-
писи ст. 222 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості 
досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або 
прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим [3]. Проте КПК 
не містить визначення поняття «відомості досудового розслідування», як і 
поняття «матеріали досудового розслідування» чи «матеріали кримінального 
провадження». При цьому зі змісту стст. 221 та 290 КПК України можна дійти 
висновку, що матеріали кримінального провадження (досудового розслідуван-
ня) охоплюють лише ті речові докази та документи, які перебувають у володін-
ні правоохоронного органу та були одержані ним відповідно до встановленого 
КПК України порядку [3]. За змістом зазначених статей, відомостями з при-
воду матеріалів досудового розслідування можуть правомірно володіти (одер-
жати) лише такі особи: сторони кримінального провадження, суд, інші особи, 
які брали участь у досудовому розслідуванні (напр., експерт). При цьому, від-
повідно до ст. 222 КПК України, саме на слідчого покладено обов’язок запобі-
гати розголошенню матеріалів кримінального провадження особами, яким 
стали відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, 
про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу – шляхом 
попередження про це зазначених осіб [3].  

Як уже зазначалося вище, КПК України не передбачено такої слідчої чи 
процесуальної дії, як призначення/проведення ревізії, тому про участь органу 
Держфінінспекції у кримінальному провадженні не йдеться. Держфінінспекція 
є абсолютно самостійним органом влади, непідвідомчим жодним слідчим орга-
нам. Проведення ревізій є основним напрямком діяльності Держфінінспекції і 
здійснюється не відповідно до вимог КПК України для забезпечення розсліду-
вань у кримінальному провадженні, а на виконання закріпленої у законі функ-
ції реалізації державного фінансового контролю. Будь-які документи, які 
надає Держфінінспекція правоохоронному органу, у тому числі акти позапла-
нових ревізій, є добровільно наданими на запит правоохоронного органу в 
рамках збирання ним доказів (ч. 2 ст. 93, ч. 2 ст. 100 КПК України) [3]. 
Зазначені документи набувають кримінально-процесуального значення і ста-
тусу матеріалу кримінального провадження (досудового розслідування) лише 
з моменту їх фактичної передачі у володіння  правоохоронного органу – сторо-
ни обвинувачення та винесення слідчим постанови про _долучення до матері-
алів кримінального провадження. До цього моменту власником і розпорядни-
ком відповідних документів та наявної у них інформації є саме орган 
Держфінінспекції і питання ознайомлення з ними має вирішуватися не відпо-
відно до КПК України, а відповідно до норм адміністративного права. 

Таким чином, ст. 222 КПК України не застосовується (не регулює) до 
відносин між органом Держфінінспекції, його посадовими особами та колиш-
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німи працівниками  об’єкта контролю з приводу їх ознайомлення з матеріала-
ми ревізії цього об’єкта контролю, у тому числі позапланової.

Як вже зазначалося вище, законодавство з питань діяльності органів 
Держфінінспекції містить дискреційне повноваження посадових осіб цього 
органу дозволити ознайомлення колишніх працівників об’єкта контролю зі 
змістом акта ревізії або ні. Відтак, для пошуку аргументів на користь того чи 
іншого рівня слід звернутися до інших законодавчих актів, зокрема Закону 
України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» кож-
ному забезпечується  вільний  доступ  до  інформації,  яка стосується його 
особисто, крім випадків, передбачених законом [6].

П. 2 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
встановлено право кожної особи на доступ до інформації про неї, яка збираєть-
ся та зберігається,  п. 1 ч. 3 цієї статті  встановлено обов’язок розпорядників 
інформації, що володіють інформацією про особу, надавати її безперешкодно і 
безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбаче-
них законом [7]. За змістом ч. 1 ст. 1 цього Закону публічна інформація – це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпо-
рядників публічної інформації, визначених цим Законом [7]. 

Інформація – будь-які відомості та/або дані,  які можуть бути збережені  
на  матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 4 ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про інформацію») [6]. 

Таким чином, до моменту передачі акта позапланової (та й планової 
теж) ревізії правоохоронному органу – ініціатору такої ревізії для долучення 
до матеріалів кримінального провадження, такий акт є документом, що створе-
ний у діяльності суб’єкта владних повноважень і містить публічну інформа-
цію. А відтак ознайомлення зі змістом цього документа здійснюється відповід-
но до законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інфор-
мації», які зобов’язують органи державної влади надати особі доступ до інфор-
мації, що її стосується. 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» обмеження доступу до інформації здійснюється згідно із законом при 
дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтере-
сам;
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3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 
інтерес в її отриманні [7].

На наш погляд, у діяльності органу Держфінінспекції, зокрема при про-
веденні позапланових ревізій за зверненням правоохоронних органів, збіг 
зазначених умов ніколи не матиме місця. А приховування інформації від осіб, 
яких вона стосується та проти яких неминуче буде використана, є не що інше, 
як порушення прав особи на доступ до публічної інформації, що стосується її 
особисто, та крок до сприяння (потурання) у порушенні права особи на захист, 
зокрема права на ефективний засіб юридичного захисту, гарантованого ст. 13 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [2]. Окрім того, 
зазначені дії стосовно колишніх працівників об’єкта контролю мають явно 
дискримінаційний характер за ознакою місця роботи: адже особи (як правило, 
мова йде про керівника та головного бухгалтера), що працевлаштовані на 
об’єкті контролю на момент проведення ревізії, у будь-якому випадку будуть 
ознайомленні з актом такої ревізії, що вже є порушенням принципу рівності та 
недискримінації, закріпленого у ст. 24 Конституції України [1]. Слід відмітити 
і інший негативний аспект приховування зазначеної інформації: особа позбав-
ляється можливості надати пояснення та докази, які спростовують висновки 
акта ревізії, що спричиняє ефект доміно:  помилкові висновки акта ревізії ство-
рюють марну роботу експертам, вводять в оману слідство щодо фактичних 
обставин конкретної дії чи події, спричиняють значні витрати (і зусиль, і часу, 
і грошей) потенційного обвинуваченого на забезпечення свого захисту тощо. 
Інакше кажучи: приховування інформації від осіб, яких вона прямо стосуєть-
ся, є «ведмежою послугою» органам слідства, оскільки жодним чином не спри-
яє підвищенню ефективності слідчих дій. 

Насамкінець з’ясуємо, яким чином зацікавлені особи можуть довідатися 
у законний спосіб про те, що проводиться позапланова ревізія. Це питання 
також є проблемним і недостатньо врегульованим. Зауважимо, що ми свідомо 
розглядаємо це питання наприкінці статті, а не на початку (як за логікою це 
мало б бути), оскільки відповідь на поставлене питання криється у законодав-
стві про доступ до публічної інформації, обґрунтованість застосування якого 
до досліджуваних відносин доведена вище. 

На практиці колишні працівники дізнаються про проведення позапла-
нових ревізій з двох джерел: або від осіб, зайнятих в організації на момент про-
ведення ревізії, або отримавши від органу Держфінінспекції запит про надан-
ня пояснень з питань що виникли під час ревізії. Обов’язок запитати такі 
пояснення встановлений п. 18 Порядку № 550, відповідно до якого у  разі  
виявлення  порушень  законодавства, контроль за дотриманням якого відне-
сено до компетенції контролюючого органу, посадові особи контролюючого 
органу повинні вимагати від працівників об’єкта контролю, причетних до 
виявлених порушень, письмові пояснення [8].  Відмітимо, що Порядок № 550 
під «працівниками» має на увазі як дійних, так і колишніх працівників, про що 
свідчать положення абз. 3 п. 36 Порядку № 550, у якому згадуються «інші пра-
цівники об’єкта контролю, зокрема колишні керівник та головний бухгалтер» 
[8]. Однак на практиці, як правило, ревізори ухиляються від виконання цього 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(59)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО106

обов’язку стосовно звільнених працівників об’єкта контролю, зазначаючи в 
акті ревізії про неможливість відібрання пояснень у зв’язку звільненням 
особи. У рамках позапланової ревізії цьому побічно сприяють відносно корот-
кі строки проведення ревізії – лише 15 робочих днів. Таким чином, перша 
умова забезпечення інформованості особи про сам факт проведення позапла-
нової ревізії – це дотримання ревізорами порядку проведення ревізії в частині 
направлення запиту про надання пояснень. 

Другою умовою забезпечення інформованості є виконанням органом 
Держфінінспекції вимог п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» щодо систематичного ведення обліку документів, які знахо-
дяться у їх володінні, та постійного поточного інформування громадськості 
про свою діяльність [7].

Висновки. На підставі проведеного дослідження ми дійшли висновку, 
що орган Держфінінспекції має і реальну можливість, і встановлені законодав-
ством з питань здійснення державного фінансового контролю повноваження 
ознайомити колишніх працівників об’єкта контролю зі змістом акта ревізії, у 
тому числі позапланової, у частині, що безпосередньо їх стосується. Відмова в 
доступі до зазначеної інформації з посиланням на ст. 222 КПК України або ж 
на ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є неправо-
мірною. Водночас для забезпечення належної реалізації прав і можливостей 
особи запобігти безпідставним звинуваченням на свою адресу слід внести 
зміни до абз. 3 п. 36 Порядку № 550, виклавши його у такій редакції:  «Акт 
ревізії (витяг з нього) має бути наданий посадовою особою контролюючого 
органу для ознайомлення на вимогу колишнього керівника та/або головного 
бухгалтера, які відповідальні за фінансово-господарську  діяльність  об’єкта  
контролю у період, що підлягав ревізії, а також на вимогу інших колишніх 
працівників об’єкта контролю, які вказані в акті ревізії як особи, винні у допу-
щенні порушень».  
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Матвійчук А.О. Ознайомлення з актом позапланової ревізії як інструмент 
запобігання порушенню права на захист у кримінальному провадженні

У статті досліджуються правові та організаційні засади доступу до матері-
алів позапланових ревізій до моменту їх передачі правоохоронним органам з боку 
колишніх працівників об’єкта контролю, які згідно з висновками акта ревізії визна-
ються особами, винними у вчиненні певних порушень.

Ключові слова: ревізія, матеріали кримінального провадження, таємниця 
слідства, право на захист, право на інформацію, доступ до публічної інформації. 

Матвейчук А.О. Ознакомление с актом внеплановой ревизии как инстру-
мент предупреждения нарушения права на защиту в уголовном производстве

В статье исследуются правовые и организационные основания доступа к 
материалам внеплановых ревизий бывших сотрудников объекта контроля, которые 
согласно выводам акта ревизии признаются лицами, виновными в совершении 
конкретных нарушений.  

Ключевые слова: ревизия, материалы уголовного производства, тайна след-
ствия, право на защиту, право на информацию, доступ к публичной информации.  

Matviichuk A. Access to materials of unscheduled inspection as an instrument 
for preventing an abuse of right for defense in criminal proceedings

In this article legal and organizational issues of access for former employees of 
controlled legal entities, which according to the act of inspection are found guilty in certain 
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violations, to materials of unscheduled inspections until these materials are transferred to 
law-enforcement bodies, are researched.

Key words: Inspection; Materials of Criminal Proceedings; Investigatory Privilege; 
Right for Defense; Right for Information; Access to Public Information. 
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Ю Р И Д И Ч Н А    Н А У К А

J U R I D I C A L    S C I E N C E

НАУКОВИЙ  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛ

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» видає з 2010 року 

періодичний науковий юридичний журнал «Юридична наука». Журнал внесено в 
оновлений перелік фахових видань з юридичних наук постановою Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014, крім того, журнал 20 квітня 
2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International 
Centre м. Парижі); журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних науко-
метричних каталогах і базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року.

З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і 
практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, юриспруденції, 
державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається пробле-
мами розвитку юридичної науки, європейськими інтеграційними прагненнями. Журнал 
має на меті пропагувати публікації авторів як всередині держави Україна, так і за кор-
доном, а тому в списку поданих джерел має бути не менше п’яти англомовних посилань.
Активна участь у наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фунда-
ментальних і прикладних досліджень з усіх напрямків юридичних наук, посиленню 
впливу права на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних, організа-
ційних та інших проблем розвитку суспільства, держави, входженню України в євро-
пейський і світовий простір.

Журнал є дуже цікавим для науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, сту-
дентів, національного господарства, працівників правоохоронних органів, суддів, дер-
жавних службовців і всіх тих, хто цікавиться правом.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

• Загальні проблеми розвитку
юридичної науки

• Цивільне, сімейне, міжнародне приватне 
право та цивільне процесуальне право

• Методологія сучасної юридичної науки • Національна безпека та військове право
• Питання теорії прав людини та право-
вої держави

• Кримінальне право, кримінологія, кри-
мінально-виконавче право; кримінальне 
процесуальне право та криміналістика • Теорія та історія держави і права

• Філософія та соціологія 
права

• Судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

• Міжнародне право. Право Європей сько-
го Союзу та порівняльне правознавство

• Господарське та господарське процесу-
альне право

• Конституційне право • Земельне, аграрне та екологічне право
• Адміністративне, фінансове, податкове 
право та адміністративне судочинство

• Трудове право та право соціального 
захисту

Періодичність видання — 12 разів на рік. Журнал видається українською, росій-
ською, англійською мовами, анотації — українською, російською й англійською мова-
ми. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування члена-
ми редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ 
«Національна академія управління».

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 03151, Київ, вул. Вінницька, 10, к. 317, е�mail: tanya_saven@ukr.net

http://legal.nam.edu.ua/about.html
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J U R I D I C A L    S C I E N C E

SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW

WELCOME TO COOPERATE
Higher education institution «National Academy of Management» issues 

since 2010 periodic research legal journal «Juridical science». 
The journal is included in the updated list of professional publications on 

legal sciences Resolution Certifying Board of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine №153 from 02.14.2014.

Since its inception, the magazine has become a link between academics and 
practitioners who work in research institutions, higher education, jurisprudence, 
public institutions in Ukraine and abroad, between all those involved in the 
development of legal science, European integration aspirations. The magazine aims to 
promote the publication of authors both within the State of Ukraine and abroad, and 
so the list provided by the source must be at least five English-language references.

Active participation in scientific publications in the journal promotes the 
development of basic and applied research in all areas of juridical sciences, 
strengthening the influence of the right to address the legal, political, social, 
environmental, organizational and other problems of society, the state, the entry of 
Ukraine into the European and world space.

The magazine is very interesting for scientists, doctoral students, graduate 
students, applicants, law enforcement officials, judges, civil servants and all those 
who are interested in law.

JOURNAL HEADLINES:

• Common problems of development juridical science
• The methodology of modern juridical science
• Problems in the theory of human rights and law-governed state
• Theory and History of State and Law
• Philosophy and Sociology of Law
• International law. European Union Law and comparative jurisprudence
• Constitution Law
• Administrative, financial, tax law and administrative proceedings
• Civil, family, private international law and civil procedure law
• National security and military law
• Criminal law, Criminology, Criminal Executive Law, Criminal Procedural 

Law and Criminalistics
• Forensic examination; operatively-search activity
• Commercial law and Commercial procedure law
• Statewide, agricultural and environmental law
• Labor Law and Social Security Law

Periodicity – 12 times a year. The magazine is published in Ukrainian, 
Russian, English languages, annotations – Ukrainian, Russian and English.

Materials submitted for publication in the journal are reviewed by members 
of the editorial board, reviewed and recommended by the Academic Council of the 
University of «National Academy of Management».

http://legal.nam.edu.ua/about.html
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НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 
«ЮРИДИЧНА НАУКА»

УДК 34 
Заснований 28.02.2011. Виходить щомісяця.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014.
ISSN 2222-5374

Журнал 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних 
видань (ISSN International Centre, м. Париж), також журнал зареєстровано 

та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах і базах даних:
Index Copernicus – з 01 січня 2014 року. 

Наказом Міністерства освіти і науки № 153 від 14.02.2014 «Про затвердження 
рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо діяльності спеціалізова-
них вчених рад від 14 лютого 2014 року», відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента 
України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Положення про спеціалізо-
вану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року 
№ 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 листопада 2012 року за 
№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України №153 від 14 лютого 2014 року науковий юридичний журнал «ЮРИДИЧНА 
НАУКА» включений до Переліку наукових фахових видань України згідно зі списком. 

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ:
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

Україна, 03151, Київ, вул. Вінницька, 10.
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4714 від 23.04.2014.
Головний редактор: Матвійчук Валерій Костянтинович,

доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, 
перший проректор ВНЗ «Національна академія управління».

Заступник головного редактора: Харь Інна Олексіївна,
кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри цивільного та госпо-

дарського права ВНЗ «Національна академія управління».

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10, к. 317.
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 

2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова 
стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положен-
ня, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки. 

Стаття має включати такі необхідні елементи: 
1. Визначення УДК (вказати назву галузі права).
2. Назва статті (англійською, українською та російською мовами).
3. Ініціали і прізвища авторів англійською, українською та російською мовами.
4. Анотацію англійською, українською та російською мовами.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською, українською та росій-

ською мовами).
6. Структура текстової частини:
— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями; 
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
— висновки з даного дослідження;
— внутрішня структуризація (розділи з назвами або виділені частини).
• У статті повинно бути не менше 15 посилань. Посилання на ту чи іншу працю у тексті 

повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї праці в списку використаних джерел з 
вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).

• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-
ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Крім того, у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами 
(українська, російська, англійська).

• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім 
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на 
півтори сторінки А-4 (окремим файлом).

• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахо-
во, стаття не буде прийнята до публікації.

• Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті надсилати у такому форматі:
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 тощо);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 тощо);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документа note — анотація або topic — стаття;
г) після цього нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора), потім прізвище 

автора та ініциали англійською мовою.
Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» – позначення анотації) або 11.14_ 

topic_Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані 

матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не 
більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, кон-
тактний телефон;

— заява з підписами автора (-ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до 
будь-яких інших видань;

— фото автора (-ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
• До уваги авторів: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про авто-

ра, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.

ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10
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НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА»

УДК 34
Основан 28.02.2011. Выходит ежемесячно.

Свидетельство о регистрации: серия КВ № 20692-10492 ПР от 28.04.2014.
ISSN 2222-5374

Журнал 20 апреля 2011 зарегистрирован в Международном центре периодических 
изданий (ISSN International Centre, г. Париж), также журнал зарегистрирован 

и проиндексирован в таких международных наукометрических каталогах 
и базах данных:

Index Copernicus – с 1 января 2014 года.
Приказом Министерства образования и науки № 153 от 14.02.2014 «Об утверж-

дении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки относи-
тельно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014 года», в 
соответствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
и науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 года 
№ 240, Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старше-
го научного сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 
от 24 июля 2013 года № 567, Положения о специализированном ученом совете, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 
14 сентября 2011 года № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 
от 10 октября 2011 года под № 1170/19908, Положения об аттестационной коллегии 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сентября 
2011 № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 10 октября 
2011 года под № 1169/19907, Порядком формирования Перечня научных 
профессиональных изданий Украины, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки, молодежи и спорта Украины от 17 октября 2012 года № 1111, зареги-
стрированного в Министерстве юстиции Украины от 2 ноября 2012 под № 1850/22162, 
и на основании решения Аттестационной коллегии Министерства образования и науки 
Украины № 153 от 14 февраля 2014 года научный юридический журнал 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА» включен в Перечень научных профессиональных изда-
ний Украины согласно списку.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
В соответствии с постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины 

№ 7D05/1 от 15 января 2003 года «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в 
перечень ВАК Украины» научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, 
содержать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении 
научной разработки.

Статья должна включать следующие необходимые элементы: 
1. Определение УДК (указать название отрасли права).
2. Название статьи (на английском, украинском и русском языках).
3. Инициалы и фамилии авторов на английском, украинском и русском языках.
4. Аннотация на английском, украинском и русском языках.
5. Ключевые слова (5–6 слов / ключевых словосочетаний на английском, украинском и русском 

языках).
6. Структура текстовой части:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными практическими задачами;
– определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования проблеме;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме; 
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы из данного исследования;
– внутренняя структуризация (разделы с названиями или выделенные части).
• В статье должно быть не менее 15 ссылок Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обо-

значаться в скобках за порядковым номером этой работы в списке литературы с указанием на соответству-
ющую страницу ([3, с. 12]).

• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями 
государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиогра фическое описание. Общие требо-
вания и правила составления». Кроме того, в списке источников должно быть не менее пяти англоязычных 
ссылок.

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (украинский, 
русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих 
языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на англий-
ском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае 
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессиональ-
но, статья не будет принята к публикации.

• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т.д.);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т.д.);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note – аннотация или topic – статья;
г) после нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора), затем фамилия автора 

и инициалы на английском языке.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (где topic – обозначение статьи).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, использованные 

материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20–30 тыс. знаков, в порядке исключения, 
не более 40 тыс. знаков.

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, 

почтовый адрес, контактный телефон;
– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не подана в 

любые другие издания;
– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную надлежа-

щим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой степени).
• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликована не будет.
• При подаче статьи обязательно указывать кратко сведения об авторе, телефон и собственный 

е-mail для удобства связи.
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение 

статей.
За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения автора и 

редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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