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ПРОБЛЕМА ПІДКРІПЛЕННЯ НАУКОВИХ 
ТЕОРІЙ

«Теорії не підтверджувальні, проте вони можуть 
бути «підкріплені».

К.Р. Поппер
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 української філософії юри-
дичної науки, виходить із припущення, що наукові теорії є здогадками чи 
припущеннями; замість доведення, обґрунтування, підтвердження, наукові 
теорії потребують критики та спростування шляхом дедуктивних виведень; 

1  Див. мою концептуальну статтю «Критично-правове мислення» // Часопис 
Київського 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 всесвітньовідомих  праць: «Відкрите суспільство та 
його вороги», «Злиденність історицизму», «Логіка наукового дослідження», «При-
пущення та спростування», «Об’єктивне знання» та численних інших фундамен-
тальних досліджень із логіки й методології науки. — В.Д.

© В.О. Десятник, 2016
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наукові теорії не підтверджувальні, але можуть бути підкріплені тимчасово, 
поки вони витримують критику та не спростовані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософи В.М.Садовський, 
Д. Міллер, І.З. Шишков, Д.П. Сепетий та ін. поділяють погляди філософії 
науки «критичний розум» щодо проблеми тимчасового підкріплення науко-
вих теорій.

Натомість українська філософія юридичної науки залишає поза увагою 
проблему тимчасового підкріплення наукових теорій через те, що дотримуєть-
ся традиційного припущення, нібито наукові теорії виникають за допомогою 
процедури індуктивного виведення з окремих випадків; наукові теорії потріб-
но достовірно доводити, підтверджувати, надійно обґрунтовувати: професори 
П. Рабінович, С. Максимов вважають, що в правовій сфері «стає вкрай необ-
хідним сформувати й використовувати таку світоглядно-філософську пара-
дигму, яка могла б послугувати надійним концептуальним фундаментом задля 
наукового обґрунтування»  [1, c. 230]; акад. М.І. Козюбра вважає, що до мето-
дів наукового пізнання належить вимога підтвердження будь-яких суджень й 
обґрунтувань емпіричними даними» [2, c. 24]; проф. М.С. Кельман розглядає 
сучасну науку як діяльність з виробництва, зокрема достовірного, обґрунтова-
ного знання [3, c. 7]. 

Метою дослідження є спроба розуміння, пояснення позицій філософії 
науки «критичний розум» щодо проблеми підкріплення наукових теорій. Ці 
позиції разом із антиіндуктивізмом, критерієм науковості теорій, яким є їх 
принципова спростовність, гіпотетичністю наукового знання, його 
об’єктивністю та зростанням, методологією, науковим методом тощо1 є засада-
ми філософії науки «критичний розум», а отже, й пробно висунутої мною 
логіко-методологічної концепції  критично-правового мислення.

Основні результати дослідження. 1. Дедуктивна перевірка теорії: чет-
вертий спосіб. Згідно з концепцією, яку К. Поппер обґрунтовує в знаменитій 
праці «Логіка наукового дослідження», він виділяє чотири способи, якими 
відбувається перевірка теорії. По-перше, це логічне порівняння отриманих 
наслідків один з одним, за допомогою якого перевіряється внутрішня несупер-
ечність системи. По-друге, це дослідження логічної форми теорії для того, щоб 
визначити, чи має вона характер наукової. По-третє, це порівняння цієї теорії 
з іншими теоріями, головним чином, з метою визначити, чи зробить нова тео-
рія внесок у науковий прогрес в тому випадку, якщо вона виживе після її різ-
них перевірок. Четвертий спосіб, якому приділяє увагу К. Поппер, це перевір-
ка теорії за допомогою емпіричного використання виведених із неї наслідків. 
Мета перевірок останнього типу полягає в тому, щоб з’ясувати, наскільки 
наслідки розглянутої теорії, тобто все, що є новим в її змісті, задовольняють 
вимоги практики, незалежно від того, чи виходять ці вимоги із суто наукових 
експериментів чи практичних застосувань. Процедура перевірки при цьому є 

1 Опис цих методологічних засад  див. у моїх статтях, опублікованих:  Часопис Ки-
ївського університету права (2013. – № 4;  2014. – №1–4; 2015. – № 1–4; 2016. – 
№ 1),  журнал «Юридична наука». – 2016. – № 3 (57) та Вісник Південного регі-
онального центру Національної академії правових наук України (2016. – № 7, 8).
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дедуктивною. Із цієї теорії за допомогою інших, раніше прийнятих висловлю-
вань виводяться деякі сингулярні висловлювання, які можна назвати «перед-
баченнями», зокрема передбачення, які легко перевіряти або безпосередньо 
застосовні. Із них вилучаються висловлювання,  які не можна вивести з доте-
пер прийнятої теорії, й особливо ті, що суперечать їй. Потім ми намагаємося 
винести певне рішення щодо цих (та інших) виведених висловлювань шляхом 
порівняння їх з результатами практичних застосувань та експериментів. Якщо 
таке рішення позитивне, тобто якщо сингулярні наслідки виявляються при-
йнятними, то теорія може вважатися такою, що витримала перевірку, тому 
немає підстав відмовлятися від неї. Але якщо винесене рішення негативне або, 
інакше кажучи, якщо наслідки виявилися спростовуваними, то спростування 
їх спростовує й саму теорію, з якої вони були логічно виведені. К. Поппер осо-
бливо наголошує, що позитивне рішення може підтримувати теорію лише 
тимчасово, оскільки наступні можливі негативні рішення завжди можуть 
спростувати її. В тій мірі, в якій теорія витримала детальні та суворі перевірки 
й вона не подолана іншою теорією в ході наукового прогресу, можна сказати, 
що теорія «довела свою стійкість» або, іншими словами, що вона «підкріпле-
на» минулим досвідом. [4, c. 9–10]. Д. Міллер, провідний представник британ-
ської філософії науки «критичний розум», вважає, що К. Поппер правильно 
вирішив юмівську проблему індукції в «Логіці наукового дослідження». Його 
просте рішення полягало в тому, щоб відкинути традиційне припущення, ніби-
то загальні наукові гіпотези виходять за допомогою процедури індуктивного 
виведення з окремих випадків, які гостро потребують виправдання, й замінити 
його припущенням, що вони суть здогадки чи припущення й жодного виправ-
дання не потребують. Раціональність як складова частина наукового дослі-
дження при цьому не відкидається, як у традиційному скептицизмі, але зміщу-
ється з породження гіпотез на їх критику чи спростування, які, на думку 
К. Поппера, вчиняються суворо дедуктивним чином. Це означає, що хоча при-
пущення, безумовно, «спрямовані індуктивно» (найважливіші з них - це уні-
версальні узагальнення), вони не є виведеннями, а спростування хоча і є виве-
деннями, але не індуктивні. Таким шляхом філософія припущень і спросту-
вань, як її стали називати, робить зайвою всю теорію індукції з усіма її темни-
ми місцями й суперечностями [5, c. 2]. 

2. Терміни «підкріплення», «ступінь підкріплення» теорії. Теорії не під-
тверджувальні, проте вони можуть бути «підкріплені», стверджує К. Поппер. 
Часто робилися спроби описувати теорії не як істинні або хибні, а як більш-
менш імовірні. Для цього спеціально була розроблена індуктивна логіка, в 
рамках якої висловлюванням приписуються не тільки два значення «істина» 
та «хиба», але також і ступені ймовірності. Логіку такого типу стали називати 
«ймовірнісною логікою». Відповідно до думки представників ймовірнісної логі-
ки, ступінь імовірності певного висловлювання визначається за допомогою 
індукції. А принцип індукції або робить безсумнівним ту обставину, що отри-
мане шляхом індукції висловлювання «ймовірно значиме», або робить це 
лише ймовірним, позаяк принцип індукції, у свою чергу, сам є тільки «ймовірно 
значущим». Однак, з точки зору К. Поппера, вся проблема ймовірності гіпотез 
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заснована на непорозумінні. Замість обговорення «ймовірності» гіпотез ми 
повинні спробувати оцінити, які перевірки і які випробування вони витрима-
ли, тобто ми повинні встановити, якою мірою гіпотеза може довести свою 
життєздатність, витримуючи перевірки. Коротше кажучи, ми повинні спробу-
вати встановити, якою мірою вона «підкріплена» [4, c. 248]. К.Поппер запро-
вадив терміни «підкріплення» та «ступінь підкріплення» тому, що йому потрі-
бен був нейтральний термін для опису того, якою мірою гіпотеза витримує 
суворі перевірки й таким чином «доводить свою стійкість». Під «нейтраль-
ним» він розуміє термін, не пов’язаний з тим упередженням, що гіпотеза, яка 
витримала перевірки, стає «більш імовірною» в сенсі обчислення ймовірнос-
тей. Іншими словами, термін «ступінь підкріплення» він запровадив головним 
чином для отримання можливості обговорювати проблему чи можна «ступінь 
підкріплення» ототожнювати з «імовірністю». Його термін «ступінь підкрі-
плення», який він вперше використав у дискусіях, що проходили у Віденському 
гуртку, Р.Карнап переклав як «ступінь підтвердження» [7, c. 4]. Термін «сту-
пінь підтвердження» швидко набув широкого поширення. К. Попперу цей 
термін не подобається через пов’язані з ним асоціації «робити міцним», «твер-
до встановлювати», «поставити поза сумнів», «довести», «верифікувати»; тер-
мін «підтверджувати» більше відповідає термінам «робити твердим» або  
«задовольняти», ніж «опинятися придатним». Тому в листі до Р. Карнапа 
(написаному близько 1939 р.) К. Поппер запропонував використовувати тер-
мін «підкріплення» («corroboration»). Однак Р. Карнап відхилив пропозицію, 
й К. Поппер прийняв його термін, вважаючи, що справа не в словах, які ми 
використовуємо.  Це пояснює, чому протягом певного часу він і сам викорис-
товував термін «підтвердження» («confirmation») в деяких своїх публікаціях. 
Виявилося, однак, що К. Поппер помилявся: асоціації, пов’язані зі словом 
«підтвердження», до нещастя, незабаром дали про себе знати. Термін «ступінь 
підтвердження» («degree of confirmation») став використовуватися, причому 
самим же Р. Карнапом, як синонім терміна «ймовірність» («probability»), тому 
тепер (1959 р. — В.Д.) К. Поппер відмовляється від нього на користь терміна 
«ступінь підкріплення» («degree of corroboration») [4, c. 248–249, примітка]. 
Запроваджене К. Поппером поняття підкріплення надало йому можливість 
замість обговорення «ймовірності» гіпотез оцінювати, які перевірки, які 
випробування витримали гіпотези, що розглядаються, якою мірою вони дове-
ли свою життєздатність [6, c. 56]. К. Поппер використовує поняття підкріплен-
ня досвідом, corraboration. Йдеться про те, пояснює Д. Сепетий, що якщо тео-
рія піддається серйозним спробам спростування, які, у разі хибності теорії, її б 
спростували, але теорія витримує ці випробування, то кожне таке випробуван-
ня свідчить на користь цієї теорії, підкріплює її. Поняття підкріплення дещо 
нагадує поняття підтвердження, але має суттєво інший смисл. Прибічник 
теорії підтвердження шукає і, як правило, легко знаходить підтвердження тео-
рії,  проте всі такі підтвердження насправді не свідчать на користь теорії. 
Прибічник теорії спростування шукає спростування теорії і, якщо йому це не 
вдається, таким чином підкріплює теорію, виявляє її надійність [8, c. 79]. 
К. Поппер так сформулював цю ідею: «Підтверджувальне свідчення не пови-
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нно братися до уваги, за винятком тих випадків, коли воно є результатом 
справжньої перевірки теорії. Це означає, що його слід розуміти як результат 
серйозної, але безуспішної спроби спростувати теорію». Тепер (1963 р. – В.Д.) 
у таких випадках К. Поппер називає це «підкріплювальним свідченням» [9, 
c. 36]. 

3. Підкріплюваність, перевірюваність і логічна ймовірність. При оцінці 
ступеня підкріплення теорії ми беремо до уваги ступінь її спростовності, —
зазначає К. Поппер. Чим краще теорія перевірювана, тим краще вона може 
бути підкріплена. Поняття перевірюваності, проте, перебуває в зворотному 
відношенні до поняття логічної ймовірності, тому ми можемо сказати, що оцін-
ка підкріплення повинна брати до уваги також логічну ймовірність розгляну-
того висловлювання. Cтупінь підкріплення теорії, що має більш високий сту-
пінь універсальності, може бути вищим, ніж у теорії меншою мірою загально-
сті (й, отже, меншою мірою спростовності). Аналогічним чином теорії більш 
високого ступеня точності можуть бути підкріплені краще, ніж менш точні 
теорії. Одна з причин нашого небажання приписувати позитивний ступінь під-
кріплення прогнозам хіромантів і віщунів полягає в тому, що їх передбачення 
настільки обережні й неточні, що логічна ймовірність їх здійснення надзвичай-
но висока. Й якщо ми говоримо, що більш точні й тому логічно менш ймовірні 
передбачення такого роду є успішними, то, як правило, їх успіх полягає не в 
тому, що наш сумнів настільки ж великий, як і їхня передбачувана логічна 
неймовірність: оскільки ми вважаємо, що такі пророцтва взагалі не підкріплю-
вані, ми в таких випадках, ґрунтуючись на низькому ступені підкріплюваності, 
робимо висновок про їх низький ступінь перевірюваності. Якщо порівняємо ці 
уявлення К. Поппера з тими, які неявно містяться в (індуктивній) імовірнісній 
логіці, то отримаємо воістину примітний результат. Відповідно до точки зору 
К. Поппера, підкріплюваність певної теорії, а також ступінь підкріплення тео-
рії, що дійсно витримала суворі перевірки, перебувають, так би мовити, в зво-
ротному відношенні до логічної ймовірності цієї теорії, тому що й підкріплю-
ваність, і ступінь підкріплення зростають зі зростанням ступеня перевірюва-
ності та простоти теорії. Однак з імовірнісної логіки випливає прямо протилеж-
на точка зору. Її захисники вважають, що ймовірність гіпотез зростає прямо 
пропорційно їх логічній імовірності, при цьому безсумнівно, що поняття «ймо-
вірність гіпотез» вони використовують для позначення того ж самого, що 
К. Поппер має на увазі під «ступенем підкріплення» [4, c. 268–269]. (Курсив 
К. Поппера – В.Д.)

В останніх рядках викладеного вище абзацу, особливо у виділеному кур-
сивом твердженні, міститься вирішальний пункт критики К. Поппером імовір-
нісної теорії індукції. Цю критику він висловлює таким чином: «Нам потрібні 
прості гіпотези — гіпотези з високим змістом і високим ступенем перевірюва-
ності. Вони є також добре підкріплюваними гіпотезами, оскільки ступінь під-
кріплення гіпотези залежить головним чином від суворості перевірок і, отже, 
від її перевірюваності» [4, c. 269, примітка]. Тепер ми знаємо, зауважує 
К. Поппер, що перевірюваність є те ж саме, що висока (абсолютна) логічна 
неймовірність або низька (абсолютна) логічна ймовірність. Таким чином, 
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резюмує К. Поппер, краще перевірювана й краще підкріплювана гіпотеза ніколи 
не може отримати більш високу ймовірність при даному свідченні, ніж гірше 
перевірювана гіпотеза. Звідси випливає, що ступінь підкріплення не є тим же 
самим, що й імовірність. Це центральний пункт розуміння К. Поппером цієї 
проблеми. Наступні зауваження в тексті лише виводять з нього наслідки: якщо 
ви цінуєте високу ймовірність, ви повинні говорити дуже мало або, ще краще, 
взагалі нічого не говорити — дійсно, тавтології завжди мають вищий ступінь 
ймовірності [4, c. 269–270, примітка]. (Курсив К. Поппера – В.Д.).

4. Пріоритетність і підкріплюваність теорій.  Теорія пріоритетності 
однієї гіпотези в порівнянні з іншою ніяк не пов’язана з пріоритетністю «най-
більш імовірної» гіпотези. Навпаки, К. Поппер показав, що перевірюваність 
гіпотези збільшується й зменшується залежно від її інформативного змісту, а 
отже, від її неймовірності [10, c. 17]. Спочатку К. Поппер запровадив поняття 
підкріплення (corroboration), або «ступеня підкріплення», для того , щоб зро-
зуміло показати, що будь-яка ймовірнісна теорія пріоритетності (і, отже, будь-
яка ймовірнісна теорія індукції) абсурдна. Під ступенем підкріплення теорії 
К. Поппер має на увазі стислий звіт, що оцінює стан (на даний момент часу t) 
критичного обговорення теорії з точки зору того, як вона вирішує свої пробле-
ми, її ступеню перевірюваності, суворості перевірок, яким вона піддавалася, й 
того, як вона витримала ці перевірки. Таким чином, підкріплення (або ступінь 
підкріплення) теорії — це оціночний звіт про її попереднє функціонування. Як 
і пріоритетність, підкріплення за своєю суттю має порівняльний характер: вза-
галі кажучи, ми можемо тільки говорити, що теорія А має більш високий (або 
нижчий) ступінь підкріплення, ніж конкуруюча з нею теорія Б, — у світлі кри-
тичного обговорення, що включає перевірки, аж до певного моменту часу t. 
Оскільки підкріплення — це звіт тільки про функціонування в минулому, він 
має справу з такою ситуацією, яка може призвести до того, що ми надамо пере-
вагу певним теоріям перед іншими. Разом з тим, такий звіт нічого не говорить 
нам про функціонування в майбутньому або про «надійність (reliability)» тієї 
чи іншої теорії. Основна мета формул, запропонованих К. Поппером для 
визначення ступеня підкріплення,  показати, що в багатьох випадках найбільш 
неймовірна гіпотеза виявляється пріоритетнішою, та чітко показати, в яких 
випадках це виконується, а в яких — ні. Звісно, пріоритетнішу теорію можна 
називати імовірною: слова не відіграють ролі, якщо тільки не дозволяти їм 
вводити нас в оману. К. Поппер підбиває підсумок: іноді можна сказати про дві 
конкуруючі теорії А та Б, що у світлі стану критичного обговорення на момент 
часу t та емпіричних даних (перевірочних висловлювань), отриманих в ході 
обговорення, теорія А виявляється більш кращою, чи краще підкріпленою, ніж 
теорія В [10, c. 18–19].  

Висновки. В цій статті з позицій філософії науки «критичний розум» 
описаний один із способів перевірки теорій науки – їх підкріплення, тобто 
фіксацію того, що теорія витримала перевірки й наскільки суворими були ці 
перевірки. Такий спосіб перевірки теорій науки в рамках критично-правового 
мислення може бути прийнятним для перевірки теорій юридичної науки.
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Десятник В.О.  Проблема підкріплення наукових теорій
У статті описано один із способів перевірки теорій науки – їх підкріплення, 

тобто фіксацію того, що теорія витримала перевірки й наскільки суворими були ці 
перевірки.  

Ключові слова: дедуктивна перевірка теорії, підкріплення теорії, ступінь під-
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РОЗУМІННЯ

Постановка проблеми. Очевидні невдачі Української держави, що 
супроводжують її з самого моменту проголошення національної незалежності, 
пов’язуються з найрізноманітнішими, не завжди об’єктивними, чинниками: від 
історичних особливостей менталітету українців до невдалого збігу геополітич-
них обставин. І все ж чільне місце в цій довгій низці причин, що досі нівелю-
ють перспективи успішного розвитку України, небезпідставно надається 
корупції, яка з часом набуває все нових і нових форм, маскується під суспільні 
традиції та звичаї ділового обороту. 

При цьому, в залежності від суб’єкта оцінки впливу корупції на стан 
справ у суспільстві та державі, це поняття часто наповнюється різним змістом, 
що, у свою чергу, робить невиразною саму мету протидії та запобігання цьому 
явищу, що, без сумніву, не може не впливати на ефективність наведених 
зусиль. Це при тому, що за останніми показниками світового Індексу сприй-
няття корупції CPI Міжнародної громадської організації «Transparency 
International», Україна вкотре посідає неприйнятно низьке (142) місце серед 
175 держав світу, де проводилось дослідження, знаходячись, за цим критерієм, 
на одному щаблі з такими країнами, як Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа та 
Парагвай [1]. 

І хоча корупція і визнається однією з найгостріших проблем сьогодення 
та уже давно переросла в найсерйознішу внутрішню загрозу національній без-
пеці України, ані чинні нормативно-правові акти, ані наукова доктрина не 
дозволяють дійти згоди щодо однозначної відповіді на питання щодо визна-
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чення її поняття. Йдеться, безумовно, не просто про відсутність узгодженого, 
хоча б у загальних рисах, теоретичного визначення для навчальних чи вузько 
наукових цілей, а про чітке формулювання об’єкта протидії, встановлення 
його меж, ознак, а також проміжної та кінцевої мети, що має бути досягнута в 
результаті цієї роботи. Безумовно, великий перелік обставин ускладнює як 
постановку, так і розв’язання цих завдань. Це стосується також і об’єктивно 
наростаючої динамічності видозмін корупції, що все вдаліше адаптуються до 
відповідних змін у суспільному житті країни при одночасно надмірній консер-
вативності дослідників, що не встигають адекватно реагувати на нові виклики. 

Але за сучасних умов безальтернативності європейської інтеграції 
України, обов’язкового переосмислення місії представників державної влади, 
політичних інститутів, української науки (загалом та юридичної зокрема), 
переоцінки розуміння природи права та прав людини назріла необхідність 
нового, ефективного, але виваженого підходу до дослідження питань протидії 
корупції. На жаль, важливість цього завдання розуміється далеко не всіма 
наявними та потенційними учасниками сучасного державотворчого процесу, 
що зводить на манівці та нанівець нерідко безсистемні спроби виправлення 
ситуації. Відтак, не викликає подиву, чому рівень корупції в Україні до сьогод-
ні залишається настільки високим і не перестає бути ключовою причиною 
відсутності очікуваних успіхів у практично всіх сферах державного функціо-
нування.

Це не лише зумовлює гостру потребу перманентної модернізації законо-
давства у сфері боротьби з корупцією в Україні, організаційної діяльності 
компетентних органів державної влади, але й вимагає постійного підтримання 
більш високого ступеня актуальності згаданих вище сучасних наукових дослі-
джень. І якщо для деяких інших напрямків юридичної науки пошук узгодже-
них позицій щодо тих чи інших аспектів наукової роботи не має вирішального 
впливу на практичні наслідки теоретичних розробок, то у випадку з криміно-
логічним дослідженням корупції, ігнорування цієї обставини призводить до 
спотворених висновків, що не лише не допомагають вирішувати вищенаведені 
проблеми реформи молодої демократії, але й, навпаки, погіршують стан справ. 

Метою статті є ще одна спроба аналізу тих проблем дослідження коруп-
ції, усунення яких позитивно відобразиться на ефективності протидії їй в 
Україні. При цьому йдеться про погляд на вказану проблему під іншим кутом, 
орієнтованим на виявлення характерних (сутнісно незмінних) особливостей 
корупції, що виступають своєрідним ядром вказаного багатогранного та мін-
ливого (в менш ключових аспектах) явища. За допомогою цього, в подальшо-
му, стане можливим визначення поняття корупції, що ґрунтуватиметься не на 
другорядних підходах, а на її змістовних ознаках, що, у свою чергу, стане одним 
із додаткових, але важливих елементів формулювання більш ефективної стра-
тегії боротьби з недоброчесним використанням влади різної природи не на 
користь державі і людям, а у власних інтересах. 

Основні результати дослідження. Як відомо, в сучасних наукових, 
навчальних і публіцистичних джерелах пропонуються різноманітні визначен-
ня корупції. Безумовно, вироблення єдиної дефініції як основи визначення 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 8(62)/2016

КРИМІНОЛОГІЯ14

способів боротьби з корупцією є складним процесом з огляду на її інтегральну 
природу, а невипадкова множинність точок зору щодо цього питання свідчить 
про об’єктивну складність самого явища, що, звичайно, в жодній мірі не вказує 
на допустимість такої ситуації, навпаки – вимагає більш глибокого та всесто-
роннього її виправлення.

Найбільш актуальним та вдалим є твердження М.І. Мельника, який 
визначає корупцію як соціальне явище, що охоплює всю сукупність корупцій-
них діянь, пов’язаних з неправомірним використанням особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави наданої їм влади, службових повнова-
жень, відповідних можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи 
інтересів третіх осіб, а також інших корупційних правопорушень, у тому числі 
тих, які створюють умови для вчинення корупційних діянь [2]. Крім того, про-
довжуючи вказану логіку, проф. Мельник підкреслює, що предметом криміно-
логічного дослідження корупції має виступати корупційна злочинність як 
відносно масове соціально-правове явище, яке включає всю сукуп ність коруп-
ційних злочинів та осіб, які їх вчинили [3, с. 137].

Безумовно, використовуючи наведені тези з праць М.І. Мельника в 
подальшій аналітичній роботі щодо удосконалення понятійного апарату кри-
мінологічної науки, слід враховувати суттєві законодавчі зміни, що відбулися 
з того часу, які, без оцінок їх доцільності, об’єктивно розширюють предмет 
дослідження корупції, про що йтиметься нижче. 

У свою чергу Л.І. Аркуша висловлює думку, що корупція – це проти-
правна діяльність певних осіб, спрямована на використання свого службового 
та суспільного статусу для особистого збагачення, збагачення своїх родичів і 
прибічників, отримання інших переваг і благ усупереч інтересам суспільства 
[4, с. 41]. О.В. Терещук пропонує корупцію розглядати в двох вимірах: 1) як 
протизаконні діяння осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, 
спрямовані на особисте збагачення; 2) стійкий зв’язок представників владно-
управлінських структур зі злочинним середовищем і сприяння йому у прове-
денні протиправної діяльності за рахунок використання наданих державою 
повнова жень [5, с. 9]. 

Інші визначення, у порівнянні з вищенаведеними, видаються менш вда-
лими, хоча теж не повинні випадати з професійного поля зору, наприклад, 
Л.В. Багрій-Шахматов зазначає, що корупція – це явище, яке вразило апарат 
державної влади й управління, пов’язане з його розладом, коли представники 
апарату незаконно використовують своє службове становище в корисливих 
цілях, для особистого збагачення всупереч інтересам служби [6, с. 23]. По суті, 
але не виключно, в науковому середовищі корупція розглядається як система 
суспільних відносин, що виникають у зв’язку з несправедливим отриманням 
та/або перерозподілом матеріальних і нематеріальних благ особою, наділеною 
службовими повноваженнями у власних інтересах, або в інтересах інших осіб, 
шляхом використання можливостей, що випливають зі службових повнова-
жень всупереч інтересам держави (безпосередньо чи опосередковано). 

Переходячи від розгляду наукового до аналізу нормативного визначен-
ня корупції, слід відзначити, що вже втратила свою актуальність раніше слуш-
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на думка Є.В. Невмержицького з цього приводу про те, що законодавча дефі-
ніція корупції необґрунтовано звужена і зведена в основному до матеріального 
аспекту [7, с. 11]. На сьогоднішній день, навпаки, можна відзначити суттєву 
активізацію законодавця щодо регулятивного забезпечення протидії корупції 
в Україні, використання досвіду правотворчих напрацювань зарубіжних країн 
і, відповідно, розширення нормативних характеристик цього явища. Але, з 
іншого боку, така, на перший погляд, позитивна динаміка законодавчого регу-
лювання не передбачає врахування першопричин виникнення й укорінення 
корупції в Україні, не в повній мірі відображає навіть наявні наукові доробки 
з цього приводу, а тому, як і раніше, залишається позбавленою практичної орі-
єнтації на досягнення реальних результатів. 

Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», такою 
визначається використання суб’єктом, на якого поширюються дія цього 
Закону, наданих йому службових повноважень чи пов’язаних з ними можли-
востей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди 
чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єкту, на 
якого поширюються дія цього Закону, або на його вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

Як видно, Закон (за невеликим доповненням) фактично ототожнює 
поняття корупції з корупційним правопорушенням, яке тут же визначено як 
«діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом, на якого поширюєть-
ся дія цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 
та/або цивільно-правову відповідальність». Додатково законом закріплено 
визначення правопорушень, пов’язаних з корупцією «як діяння, що не містить 
ознак корупції, але порушують встановлені цим Законом вимоги, заборони та 
обмеження, вчинені відповідною особою, (зазначеною у частині першій ст. 3 
Закону), за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплі-
нарну та/або цивільно-правову відповідальність». 

У той же час зміні сприйняття корупції та початку роботи з формування 
так-званої нульової толерантності до неї, що має значення і для визначення 
меж самого поняття, сприяли порівняно нещодавні зміни до Кримінального 
кодексу України, відповідно до яких криміналізовано ті корупційні діяння, за 
вчинення яких раніше передбачалася адміністративна відповідальність, а 
також запроваджено кримінальну відповідальність за корупційні діяння у 
сфері приватного права та надання публічних послуг. 

Окрім необхідності уважного аналізу позицій вітчизняних вчених і 
норм чинного національного законодавства України з цього приводу, не можна 
не враховувати, що далеко не останню роль у розумінні поняття корупції віді-
грають і норми міжнародних нормативно-правових актів. Так, Резолюція VIII 
Конгресу ООН щодо запобігання злочинності «Практичні заходи боротьби з 
корупцією» (Гавана, 1990 р.), містить визначення, згідно з яким корупція – це 
порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кри-
мінального характеру, що проявилися в протизаконному використанні свого 
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службового становища суб’єктом корупційної діяльності [8]. Довідковий доку-
мент ООН про міжнародну боротьбу з корупцією передбачає, що корупція – 
це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях 
[9]. 

У Кодексі поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку, при-
йнятому 34-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1979 р., поняття корупції 
пропонується визначати як вчинення посадовою особою будь-яких дій чи без-
діяльність у сфері її посадових повноважень за винагороду в будь-якій формі 
в інтересах того, хто дає таку винагороду, як з порушенням посадових інструк-
цій, так і без їх порушення [10]. 

У Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованій 
Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV, корупцію визначено як 
прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара 
чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які 
порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, що отримує 
хабар, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку 
такої особи [11]. Окреме визначення закріплено Міждисциплінарною групою 
з корупції Ради Європи: корупція – це хабарництво та будь-яка інша винагоро-
да особі, якій доручено виконання певних обов’язків у державному або при-
ватному секторі, що веде до порушень зобов’язань, покладених на неї за стату-
сом державної посадової особи, приватного співробітника, незалежного агента, 
або іншого роду відносин з метою отримати будь-які незаконні вигоди для себе 
та інших [12, с. 37]. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, хоча й 
не дає окремого визначення, але містить важливе визнання того, що «корупція 
загрожує правопорядку, демократії та правам людини, руйнує належне управ-
ління, чесність та соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та еко-
номічному розвиткові і загрожує стабільності демократичних інститутів і 
моральним засадам суспільства» [13].

Як бачимо, корупція – явище багатоаспектне, а корупційна злочинність 
є феноменом не лише юридичним, але й соціальним, економічним, політичним 
і культурологічним, що вимагає більш системного, глибокого, іншими слова-
ми, інтегрального підходу до її розуміння. Інакше, штучно обмежуючись фор-
мально-юридичними інструментами дослідження корупції, як і вузькими 
методами інших галузевих наук, вирішити основне завдання – мінімізувати 
корупцію до цивілізованого (допустимого) рівня не вдасться. Тому, звичайно, 
в межах кримінологічної методології та відповідної наукової спеціалізації, слід 
уникати абсолютної «юридизації» досліджень корупції. Адже більшість під-
ходів до її розуміння ґрунтуються на універсально сформованому, негативно-
му ставленні середньостатистичної людини до таких явищ, як: хабарництво; 
фаворитизм (розподіл благ на користь осіб, які належить до певної привілейо-
ваної групи); непотизм або кумівство (надання необґрунтованих переваг роди-
чам чи іншим близьким особам при розподілі благ або посад); розкрадання; 
зловживання владою; неправомірний тиск на органи державної влади, посадо-
вих і службових осіб шляхом використання службових повноважень тощо.
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Зважаючи на вищевикладене, звести визначення корупції до єдиного 
(одного) формулювання неможливо та й не потрібно, адже цим терміном 
об’єктивно позначаються різні за своїм змістом, хоча й поєднані спільною осно-
вою, явища. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що явищу корупції 
притаманна комплексна природа, різноманітні прояви та неоднозначне сприй-
няття зі сторони наукової спільноти та пересічних громадян (за однакового 
ставлення до її ключових ознак). Єдине розуміння поняття корупції не перед-
бачає зведення усіх унікальних та особливих характеристик цього явища до 
єдиного формулювання. Таке розуміння передбачає не застосування однако-
вих слів, що нерідко можуть нести протилежне смислове навантаження, а відо-
браження різними словами узгодженого, хоча й комплексного, змісту корупції 
у всіх її проявах. 

Відтак, на нашу думку, узгодження позицій з цього приводу може від-
буватися лише в межах кожного з наступних проявів корупції, коли вона роз-
глядається як: 1) окреме діяння, що, фактично, ототожнюється з корупційним 
правопорушенням; 2) корупційна злочинність; 3) комплексне загальнонаціо-
нальне суспільно-правове явище; 4) міжнародна проблема. 

Кожен з цих проявів потребує окремої методології теоретичного дослі-
дження і практичної роботи в сфері її протидії. Ігнорування важливості роз-
межування наведених корупційних аспектів є однією з важливих причин від-
сутності реальних результатів у цій сфері. Адже, незважаючи на суттєву спо-
рідненість і безумовну взаємопов’язаність, кожен з них зумовлений різними 
факторами, має різний ступінь укоріненості та поширеності, по-різному про-
являється і впливає один на одного та на суспільне життя в цілому. 

Важливо розуміти, що реально мінімізувати корупцію можна тільки 
після того, як буде визначено, на якому з рівнів її існування усувається про-
блема та обрано конкретний, придатний лише для того чи іншого рівня коруп-
ції організаційно-правовий інструментарій. Так, окремої уваги заслуговує 
міжнародний (світовий) характер корупції. Слід погодитись з тим, що остання 
вже давно не є локальною проблемою, а перетворилася на транснаціональне 
явище, яке впливає на суспільства й економіки всіх країн, що зумовлює винят-
ково важливе значення міжнародного співробітництва в галузі запобігання 
корупції та контролю за нею [14]. 

Саме тому однією з основних перешкод на шляху вступу України до ЄС 
є відсутність успіхів у подоланні корупції, адже інтеграція корумпованої 
України до відносно некорумпованої європейської економічної та політичної 
системи неминуче негативно відіб’ється на діяльності самого Союзу. Тому про-
довження полегшеного варіанту фактичної ізоляції України та занадто повіль-
не просування її європейської інтеграції є зрозумілим підходом західних дер-
жав, спрямованим на захист власних, достатньо ефективни систем як організа-
ції публічної влади, так і приватного сектору. Україна ж, натомість, за наявнос-
ті посильної, але все одно недостатньої підтримки Заходу у протидії корупції, 
продовжує зазнавати значно сильнішого, деструктивного впливу зі сторони 
Росії та східних сусідів – колишніх сателітів СРСР.
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На жаль, складається враження, що ця проблема більше цікавить захід-
них політиків, ніж вітчизняний урядовий істеблішмент. І зміни в антикоруп-
ційне законодавство, і організаційні заходи зі створення та реформування 
антикорупційних органів влади відбуваються тільки в разі активного тиску з 
боку євроатлантичного співтовариства. При цьому, як не парадоксально, осно-
вними партнерами Заходу по цій роботі в Україні виступають не вітчизняні 
органи державної влади (що нерідко протидіють не корупції, а зусиллям по 
боротьбі з нею), а громадські об’єднання, волонтери та інші учасники грома-
дянського суспільства. По суті, як би не хотілося цього визнавати, фактичний 
іноземний нагляд (контроль) за антикорупційною політикою в Україні та 
активна позиція громадських активістів залишаються чи не єдиною гарантією 
продовження позитивних перетворень у даному напрямку. Але їх мотивація та 
ресурси, рано чи пізно, вичерпаються, і держава неминуче буде вимушена 
самостійно навчитися визначати не лише тактику, а й стратегію ефективної 
протидії корупції. І в разі, якщо Україна виявиться неготовою до такої відпо-
відальності, це засвідчить кінець сподівань на реальну державну незалежність, 
остаточно перетворить поставлені завдання зі здійснення основоположних і 
структурних реформ в Україні на безнадійні ілюзії.

У зв’язку з цим ефективне запобігання корупції не може відбуватися без 
врахування вищевказаного міжнародного компоненту та розуміння місця 
України в двох глобальних світових системах: легальній міжнародній системі 
протидії корупції та нелегальній системі її поширення (як джерела корупції 
для західних партерів і як об’єкта впливу (взаємовпливу) зі сторони інших, не 
менш корумпованих країн). Відтак, несистемне розслідування окремих коруп-
ційних правопорушень і навіть притягнення винних у їх вчиненні до відпові-
дальності є недостатнім заходом для вирішення цього питання на глобальному 
рівні та, як правило, ніяк не відображаються на вирішенні загальнонаціональ-
ної проблеми корупції, що ми і спостерігаємо в Україні протягом усього періо-
ду новітньої історії. 

У цьому контексті корупцію можна визначити як комплексне, масове, 
укорінене, негативне суспільне явище, зумовлене історичними, політичними, 
економічними та іншими визначальними факторами, що полягає у неправомір-
ному використанні особами, наділеними владними повноваженнями, таких 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей у власних інтересах та/або 
інтересах інших осіб. 

Звичайно, кожне з наведених елементів запропонованого загального 
визначення (зокрема: комплексність, масовість та укоріненість корупції; її 
історичні, політичні та економічні чинники тощо) потребує свого окремого 
аналізу. В тому числі особливу увагу слід приділити трактуванню поняття 
«владні повноваження» та «влада», через розкриття сутності яких стане більш 
доступним усвідомлення природи корупції, її унікально деструктивного впли-
ву на існування кожної держави, що претендує на демократичність. Адже в 
системі народовладдя влада кожного чиновника чи іншої посадової особи, навіть 
найнижчого рівня, є безпосередньо чи опосередковано похідною від влади народу, 
що є її первинним суб’єктом. Народ, делегуючи свою владу, розподіляючи її 
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серед численної кількості уповноважених осіб, не заслуговує на те, щоб вона 
використовувалась неправомірно, завдаючи шкоди не лише конкретним 
людям чи правовідносинам, а й фундаментальним засадам функціонування 
суспільства і держави. Саме тому подолання корупції не є вузькогалузевою 
кримінологічною проблемою, а має визначальне значення для перспектив 
демократії в Україні і повинно стати наріжним каменем у діяльності як органів 
публічної влади, їх посадових осіб, так і представників приватного господарю-
вання, громадянського суспільства, кожного свідомого громадянина.

Адже корупція як соціальне явище не може бути викоренена (ліквідова-
на) в якійсь окремій державі чи на якомусь конкретному етапі розвитку соці-
ально-політичної системи [15, с. 5]. Справді, вона наділена здатністю адапто-
вуватись і видозмінюватись, використовуючи прогалини соціального та право-
вого контролю. Так само прагматично оцінюючи явище корупції, Н. Лефф 
вважає, що вона неминуче супроводжує економічні відносини, оскільки у 
випадку перетину державної та приватної сфери інтересів, виникає поведінка, 
що становить собою отримання ренти і сприйняття посади як джерела бізнесу. 
Дослідник наголошує на важливій ролі отримувачів послуг, які, формуючи 
попит на «корупційні послуги», підтримують постійну пропозицію [16, с. 10]. 

Є.В. Невмержицький порівнює боротьбу з корупцією з боротьбою з 
людськими гріхами, які знищити неможливо, тому корупцію як комбінацію 
жадібності, заздрості, лінощів і невгамовної спраги до насолод, суспільство 
може тільки обмежити до розумного ліміту за допомогою моралі, держави, 
етики та релігії [17]. 

За змістом погоджуючись з цими загальновизнаними твердженнями, 
слід окрему увагу приділити визначенню критеріїв «допустимого рівня коруп-
ції» як стану суспільних відносин, за якого негативний її вплив мінімізовано, а 
певний морально-правовий, суспільний «дискомфорт», що відчувається гро-
мадянами у зв’язку з цим надмірним рівнем – усунуто. Десь такий підхід закрі-
плено і в Постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 
«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–
2017 роки», серед очікуваних результатів втілення якої визначено: зменшення 
впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів влади, сприяння усунен-
ню корупційних передумов ведення бізнесу [18]. 

Треба відзначити, що критеріями допустимості рівня корупції в кон-
кретній державі можуть виступати як формальні, так і неформальні показни-
ки. Наприклад, критерієм допустимості може бути задовільна позиція держа-
ви у рейтингах авторитетних агентств (в щорічному порівняльному дослі-
дженні стану справ у 29 посткомуністичних країнах Європи та Євразії «Нації 
у транзиті» (Nations in Transit) від організації Freedom House; у вищезгадано-
му Річному індексі сприйняття корупції (CPI) від міжнародної громадської 
організації Transparency International; в дослідженні незалежної некомерцій-
ної організації «Глобальна доброчесність» (Global Integrity) в галузі управлін-
ня та боротьби з корупцією тощо. 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 8(62)/2016

КРИМІНОЛОГІЯ20

Інші критерії допустимості корупції безпосередньо залежать від специ-
фіки діянь, які вважаються корупційними, від державної та суспільної ідеоло-
гії, моральних і релігійних засад суспільства, рівня політичного, економічного 
та духовного розвитку, освіти тощо. Це пояснює, чому неможливо визначити 
універсальний допустимий рівень корупції, адже кожне окреме суспільство на 
конкретному етапі розвитку має власні неповторні особливості, що, в деяких 
випадках, кардинально впливають на кінцевий результат пошуку такої спіль-
ної істини. 

Так, аналітичні дослідження, проведені на основі соціологічних опиту-
вань в Україні, свідчать, що ставлення до корупції у масовій свідомості україн-
ців є суперечливим та у певній мірі емоційно забарвленим. Наприклад, біль-
шість турбує корупція на повсякденному побутовому рівні, ніж на рівні орга-
нів влади. 27% громадян вважають, що чинна влада має передусім знизити 
рівень корупції у повсякденному житті кожного громадянина і лише 17% 
надають значення зниженню рівню корупції на рівні, з яким не зіштовхується 
пересічний українець, зокрема у вищих органах державної влади. Дана тенден-
ція спостерігається і під час оцінки умов, наявність яких у різних людей 
викликає відчуття комфорту та впевненості у майбутньому. Так, відсутність 
корупції в повсякденному житті є важливою умовою впевненості у житті для 
26% опитаних, а відсутність корупції в органах державної влади – для 19% 
[19]. 

Безперечно, для України завдання пошуку універсальних підходів до 
формування ефективної антикорупційної політики, хоча б на понятійному 
рівні, полегшується остаточно обраним, вищезгаданим курсом на вступ до 
Європейського Союзу, на території якого відбувається постійна уніфікація 
зазначених підходів на основі спільних європейських цінностей.

Висновки. На завершення слід відзначити, що поодинокі випадки 
корупційних злочинів, особливо, коли значна частина з них розкривається, а 
винні притягуються до заслуженої відповідальності, є нормальним «побіч-
ним» ефектом функціонування будь-якої демократичної країни. В той же час, 
коли корупційні правопорушення набувають масового характеру, а їх деструк-
тивні наслідки помітні у кожній сфері суспільних відносин – це ознака відсут-
ності перспектив успішного розвитку держави до того моменту, поки проблема 
не усунута. Усвідомлення цього безумовного правила стане першим серйозним 
кроком українського суспільства до реальних перетворень на шляху утвер-
дження верховенства права, захисту прав людини та давно очікуваного підви-
щення рівня життя у всіх його проявах.
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Трепак В.М. Поняття корупції: від різнотлумачення до єдиного розуміння
Стаття присвячена актуальному питанню з’ясування юридичної природи 

корупції. Аргументується, що для більш вдалого формування та реалізації антико-
рупційної стратегії та вибору оптимальних засобів боротьби з корупцією в Україні 
суб’єктам вказаної діяльності необхідно більш чітко окреслити її мету (очікувані 
результати) та визначити межі поняття «корупція». З метою розкриття сутності 
феномену корупції звернено особливу увагу не лише на юридичну, але й на соціальну її 
складову, виділено інші характерні ознаки. Встановлено, що єдине розуміння поняття 
корупція не передбачає зведення всіх ознак у єдиному визначенні. Натомість на осно-
ві аналізу доктринального, нормативного та міжнародно-правового визначень понят-
тя запропоновано власний підхід до вирішення окресленого завдання. 

Ключові слова: корупція, корупційне діяння, юридичний аспект корупції, 
загальносоціальний аспект корупції, допустимий рівень корупції, критерії допусти-
мості рівня корупції. 

Трепак В.Н. Понятие коррупции: от различного толкования к единому 
пониманию

Статья посвящена актуальному вопросу выяснения юридической природы 
коррупции. Аргументируется, что для более успешного формирования и реализации 
антикоррупционной стратегии и выбора оптимальных средств борьбы с коррупцией 
в Украине субъектам указанной деятельности необходимо более четко определить ее 
цели (ожидаемые результаты), а также очертить границы понятия «коррупция». С 
целью раскрытия сущности феномена коррупции обращено особое внимание не толь-
ко на юридическую, но и на социальную ее составляющую, выделено другие характерные 
признаки. Установлено, что единое понимание понятия коррупции не предусматрива-
ет возведение всех признаков в едином определении. В то же время на основе анализа 
доктринального, нормативного и международно-правового определений понятия 
предложен собственный подход к решению указанной задачи.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное деяние, юридический аспект кор-
рупции, общесоциальный аспект коррупции, допустимый уровень коррупции, крите-
рии допустимости уровня коррупции.

Trepak V. The definition of corruption: from various interpretations to a 
common understanding

The article is devoted to a topical issue of the legal nature of corruption clarification. 
Therefore it is grounded that for a successful development and implementation of anti-
corruption strategy and adoption of the most efficient means for corruption combating in 
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Ukraine subjects of the mentioned activity should more clearly define its purpose (expected 
results) and determine the limits of the “corruption” concept. For the purpose of the 
phenomenon of corruption disclosure a particular attention is paid not only to its legal 
dimension, but to the social aspect as well; other substantive characteristic features are 
allocated. In the article it is established that the common understanding of the concept of 
corruption does not envisage artificial unification of features in a single definition. Instead, 
on the basis of doctrinal, normative and international legal definitions analysis a peculiar 
approach to the outlined problem solution is proposed.

Keywords: Corruption; Act of corruption; Legal aspect of corruption; Societal aspect 
of corruption; Acceptable level of corruption; Criteria of acceptability of corruption.

Стаття надійшла до редакції 27.06.2016.
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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ 
ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ 

ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ

Постановка проблеми. Питання, що стосується суб’єкта злочину нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, важливі 
як для теорії кримінального права, так і для правозастосовної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 136 КК, присвятили свої праці такі науков-
ці, як: В.К. Грищук, М.І.  Мельник, В.І. Борисов, В.В. Сташис, В.І. Касинюк, 
О.М. Джужа, А.В. Савченко, О.В. Хуторянський, П.П. Андрушко та інші. 
Проте ця проблема не знайшла до цього часу свого належного дослідження.

Метою статті є дослідження суб’єкта злочину ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Основні результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 
а також суб’єкта діяння, передбаченого ст. 136 КК України 2001 р., 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 зло-
чину 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 вчинення певного злочину віку, з якого особа, що вчинила суспільно 
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небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом, і здатна понести за 
нього кримінальну відповідальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й таке визна-
чення суб’єкта злочину — «це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 
з якого відповідно до Кримінального кодексу може настати кримінальна від-
повідальність» [16, с. 86; 12, с. 130]. 

Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину, яке 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 притягнути до кримі-
нальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с. 4]. 
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  (ч. 2 ст. 18 КК України): «Спеціальним суб’єктом 
злочину є фізично 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 спеціального 
– ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочинно-
го діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і злочинів, 
передбачених ст. 136 КК України. Така значущість суб’єкта злочину ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, потребує зна-
чної уваги до його дослідження і, зокрема, до класифікації суб’єктів.

Маючи достатньо аргументовані визначення та підходи щодо суб’єкта 
злочину взагалі і, зокрема, передбаченого ст. 136 КК України, розглянемо озна-
чений суб’єкт злочину, але перед цим  звернемося до радянського періоду 
з’ясування суб’єкта злочину взагалі. Так, у радянський період значний вклад в 
розвиток теорії 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, П.С. Матишевський, О.Я. Свєтлов та інші. Але у зв’язку з від-
сутністю в теорії кримінального права послідовного, стрункого вчення про 
суб’єкт злочину вченими допускалися методологічні помилки в характеристи-
ці його ознак. Традиційно суб’єкт злочину характеризувався у вигляді одного 
з елементів складу злочину [8, с. 18]. На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з 
кримінального права 1938 р. був допущений ще один методологічний прораху-
нок, який виразився в тому, що соціальна суть інституту вини розглядалася в 
розділі «Суб’єкт злочину» [19, 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 були у затінку 
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і потребували дослідження. Важливе значення для розуміння теоретичних і 
методологічних проблем поняття «суб’єкт злочину» мало дослідження радян-
ськими та сучасними 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 [20, с. 162]. В той же час A.M. Трайнін напо-
лягав на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів 
складу злочину, тому що людина не є елементом вчиненого нею злочинного 
діяння [21, с. 191]. Позиція А.М. Трайніна не отримала широкого визнання 
серед теоретиків кримінального права. Було спірним в 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.М. 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, а є можливістю 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 глибоко вченими 
практично не вивчена. Складність цієї проблеми пояснюється тим, що вона 
пов’язана не тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологіч-
ними властивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при 
встановлені вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. 
На певних історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідаль-
ність, встановлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі 
настання кримінальної відповідальності зберігалися тривалий час.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України настає 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].
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Важливою стороною дослідження суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 136 КК України, є вивчення такого склад-
ного 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 вивчен-
ня 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 правосуддя. Поняття «суб’єкт 
злочину» і «особистість злочинця», хоча і близькі, але не збігаються. Крім того, 
вони мають різний обсяг, а саме: поняття «суб’єкта злочину» вужче, ніж понят-
тя «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 кримінально-правовий, який, швидше, 
визначає юридичну характеристику особи, що вчинила злочин, і відрізняється 
від кримінологічного поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. Натомість 
«особистість злочинця» як більш об’ємне поняття розкривається через соці-
альну суть особи, а також через складний комплекс ознак, властивостей, 
зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що характеризують її, взятих у 
взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими фактами, що лежить 
в основі злочинної поведінки [8, с. 23].

Крім того, стосовно суб’єкта злочину також існує проблема класифіка-
ції. Адже, як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на класифі-
кацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть бути як 
приватні, так і службові особи [23, с. 522; 12, с. 131–141 тощо]. Другі вважають, 
що суб’єктами злочинів можуть бути будь-які особи [24, 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 класифікуються на 
загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 тощо].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам і 
правоохоронним органам у справі боротьби зі злочинними проявами. 
Положення, що склалося, викликає необхідність більш поглибленого дослі-
дження суб’єкта злочину і, зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого ст. 136 КК 
України. З цією метою проаналізуємо термінологію, що використовується 
авторами для позначення суб’єкта конкретного злочинного діяння. Так, 
В.Я. Тацій, A.A. Піонтковський та ін. при визначені суб’єкта злочину викорис-
товують 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 [27, с. 70]. Перед тим, як зробити 
спробу пояснити своє бачення цього поняття, слід відзначити, що в криміналь-
ному праві зміст терміна «приватна особа» до цього часу не отримав належно-
го висвітлення. Приватною особою автори існуючих підручників з криміналь-
ного права, курсів кримінального права, монографічної літератури, навчаль-
них посібників і статей називають суб’єктів злочинів, що стосуються злочинів 
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проти життя та здоров’я особи. При 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 ст.136 КК України. Щоб отримати більш або менш вичерпну 
відповідь на це питання, важливо з’ясувати, який зміст вкладається в термін 
«приватна особа». 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» [28, с. 717]. 
Близьке за значенням, хоча і більш вузьке тлумачення терміна «приватний», 
пропонує «Толковый словарь русского языка» В. Даля: «относящийся к части, 
общему, исключение» [29, с. 583]. Дещо схоже розуміння терміна «приватний» 
пропонується 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...» [30, с. 926].

З існуючих тлумачень терміна «приватна», що є в словниках, звичайно, 
ще не можна визначити ознаки приватної особи, тому додатково необхідно 
скористатися тими положеннями, що є в чинному кримінальному законодав-
стві (ст. 364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук у своїх дослідженнях, а 
саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбової особи, що 
даються в юридичній літературі. Порівнюючи вказані ознаки й правові наслід-
ки, що є на практиці, які відносяться як до службової особи, так і неслужбової, 
використовуючи для пояснення тлумачення терміна «приватна», що наво-
диться у словниках, спробуємо визначити ознаки суб’єкта приватної особи як 
суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими є визначення й обґрунтування ознак суб’єкта 
злочину через діяльність і функції суб’єкта [31, с. 70–71], тобто функціональну 
діяльність такої особи. Зазначена позиція В.К. Матвійчука потребує лише пев-
ного 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 служ-
бових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  які його вчиняють 
особисто, то їх діяльність згідно зі ст. 364 КК України відноситься до здійснен-
ня постійно чи тимчасово чи за спеціальними повноваженнями функції пред-
ставників влади, чи місцевого самоврядування, а також до того, що вони обі-
ймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування на державних чи комунальних підприємствах в установах чи 
організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеці-
альними повноваженнями, якими особа наділяється повноваженим органом 
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державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи 
повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом 
тощо [32, с. 79].

Суть однієї функції, як це зрозуміло, виражається в безпосередньому 
управлінні людьми, виробничими, виховними, організаційними або техноло-
гічними процесами [33, с. 30–31; 34, 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 [35, с. 62 – 
63; 34, 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 
і 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 
[35, 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 [35, 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, дослі-
джуваних суспільних відносин) [35, с. 63], а саме: які охороняються ст. 136 КК 
України, як це доводиться в указаній статі. Отже, повнота поняття «суб’єкт 
злочину» виявляється в тому, що воно повинно мати повноту об’єму цього 
поняття (тобто має бути відсутня пустота, відсутність наповнення цього 
поняття). З цього приводу слід погодитися з позицією В. К. Матвійчука і поло-
жень формальної логіки, що при діленні певного поняття, а саме «суб’єкт зло-
чину», сума об’ємів понять – дільників: «службова», «неслужбова» і «приват-
на» особа має бути рівною об’єму (обсягу) діленого поняття [35, с. 64]. Можна 
погодитися з таким визначенням приватної особи як суб’єкта злочину — це 
фізична осудна особа, якій виповнився до моменту вчинення злочину вік кри-
мінальної 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 [35, с. 64].

Дещо іншою термінологією користується при визначені суб’єкта злочи-
ну В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину 
вчений використовує поняття «громадяни» поряд із службовими особами 
[25, с. 28]. Вірну позицію в цьому питанні займає В.К. Матвійчук, який зазна-
чає, що «використання терміна «громадянин» в поєднані із службовими осо-
бами як складовими суб’єкта злочину неправомірно» [27, с. 93]. Дійсно, таке 
поєднання можливих суб’єктів окремого складу злочину призводить до відо-
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мої логічної помилки, тобто невідповідності членів поділу і їх перерізу, пере-
січенню, перетину [27, с. 93], а, на нашу думку, спричиняє повне їх відторгнен-
ня, адже очевидно, що службові особи є також громадянами. Крім того, при 
такому поєднанні вбачається і друга логічна помилка – неповнота ділення 
[27, с. 93], що є істотною методологічною помилкою. Автори, виходячи з меха-
нізму логіки мислення, використовуючи поняття «громадяни», не включать як 
можливих суб’єктів злочину осіб без громадянства, громадян іноземної держа-
ви, 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 правосуддя дійсно недостатній, бо не відображає соціаль-
ного і правового статусу суб’єкта [36, с. 484]. Насправді це так, оскільки цей 
термін є певною абстракцією, що позбавлена соціального змісту, тобто реаль-
ності суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого ст. 136 КК України, повинно перш за все слугувати практиці 
боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального права можуть 
бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достатній мірі конкре-
тизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, мають правові та 
соціальні основи кримінального закону.

Таким чином, на основі методологічних і теоретичних підходів до 
суб’єкта злочинів і, зокрема, щодо злочину, передбаченого ст. 136 КК України, 
потрібно провести безпосереднє дослідження суб’єкта злочину ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.  В юридичній 
літературі з цього приводу висловлені різні погляди (ці питання автором роз-
глядаються стосовно зазначених положень ст. 136 КК України 2001 р.): 1) одні 
автори вважають, що такими може бути особа, яка не була зобов’язана піклу-
ватися про потерпілого і не ставила його своїми діями в небезпечний для 
життя стан [37, с. 282; 38, с. 321]; 2) другі  наполягають на тому, що 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 норма-
тивним актом покладено обов’язки надавати допомогу особам, що перебува-
ють у небезпечному для життя стані; в) інших осіб, які зобов’язані за законом, 
іншим нормативним актом, або цивільно-правовим договором надавати допо-
могу вказаним особам, піклуватися про них, а також тих, хто сам поставив 
потерпілого в небезпечний для життя стан (відповідальність цих осіб за нена-
дання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, настає, 
відповідно, за ст. 139, за стст. 284, 364, 426 або за ст. 135  КК України) 
[39, с. 340]; 3) О.М. Джужа та А.В. Савченко  вважають, що суб’єкт цього зло-
чину  загальний, тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку (не є 
суб’єктами цього злочину: медичні працівники; службові особи, на яких зако-
ном або іншим нормативним актом покладено обов’язок надавати допомогу 
особам, які перебувають в небезпечному 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; 
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особи, які самі поставили потерпілого у небезпечний для життя стан) 
[40, с. 321]; 4) четверті стверджують, що суб’єктом цього злочину є фізична 
осудна особа з 16 років [41, с. 308]; 5) п’яті під суб’єктом цього злочину розу-
міють фізичну осудну особу, яка досягла 16-річного віку, не зобов’язана піклу-
ватися про потерпілого і своїми діями не поставила його в небезпечний для 
життя стан [42, с. 180].

Аналіз описаних нами точок зору на суб’єкт злочину ненадання допо-
моги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, надає нам можли-
вість виокремити позитивні з них положення: 1) що це фізична осудна особа; 
2) що це особа, яка досягла 16-річного віку; 3) особа, яка не ставила своїми 
діями потерпілого у небезпечний для життя стан; 4) особа, яка згідно зі ст. 136 
КК України має обов’язок при можливості надати допомогу потерпілому або 
повідомити про такий стан особи належним установам чи особам; 5) особа, на 
яку не покладено зобов’язання надавати таку допомогу особі або дбати (піклу-
ватися) про таку особу за іншими нормативно-правовими актами, договором. 
Ці позитивні положення допоможуть нам, у певній мірі, з’ясувати суб’єкт 
цього злочину, проте потрібно ще виокремити та дослідити три ознаки суб’єкта 
злочину: 1) фізичну особу; 2) осудну особу; 3) вік особи, з якого може настати 
кримінальна відповідальність.

Насамперед зазначимо, що суб’єктом злочину є фізична особа. Зокрема, 
згідно зі ст. 24 ЦК України, фізичною особою вважається людина як учасник 
цивільно-правових відносин [43]. Аналогічним є зміст поняття «фізична 
особа» і в кримінальному праві: громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави, тобто люди [15, с. 74].

Натомість Я.М. Шевченко визначає, що фізичною особою є громадянин 
України, іноземець чи особа без громадянства, які є суб’єктами правовідносин 
[44, с. 352]. Проте, на наш погляд, не завжди суб’єкт злочину є учасником від-
носин, а він може стати ним, коли вчиняє злочин, тоді він стає учасником 
кримінально-правових відносин. У досліджуваному злочині значимими озна-
ками є вік та осудність особи.

Слід погодитися з думкою, що є в юридичній літературі, коли у деяких 
випадках настання суспільно небезпечних наслідків прямо обумовлюється 
впливом живих істот або сил природи, зокрема, особа не надає допомогу іншій 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, однак суспільно небез-
печні наслідки у вигляді тяжких ушкоджень чи смерті настають через переохо-
лодження або укусів тварин [42, с. 129–130]. Але аналіз змісту ст. 136 КК 
України дає підстави стверджувати, що караними визнаються лише діяння 
фізичної особи (людини) і в цьому випадку, виходячи із  посереднього  вико-
нання.

Отже, виходячи зі змісту ст. 136 КК України, 1) за ч. 1 цієї статті кримі-
нальній відповідальності підлягає конкретна фізична особа, яка не надала 
допомогу особі, при можливості надати таку допомогу, яка перебуває в небез-
печному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або фізична 
особа, яка не повідомила про такий стан особи належним установам чи особам, 
якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження; 2) за ч. 2 цієї статті також 
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кримінальну відповідальність несе фізична особа (людина), яка не надала 
допомогу при можливості надати таку допомогу, малолітньому, який завідомо 
перебуває в небезпечному для життя стані або повідомити про такий стан 
дитини належним установам чи особам; 3) ) за ч. 3 цієї статті за діяння, перед-
бачені ч. 1 та другою цієї статті також несе кримінальну відповідальність 
фізична особа (людина) за наявності таких наслідків, як смерть потерпілого 
[18].

Ще однією ознакою суб’єкта злочину є осудність фізичної особи. Згідно 
з ч. 1 ст. 19 України, осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину 
могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [18]. Таким 
чином, суб’єктом злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небез-
печному для життя стані, як суб’єктом будь-якого іншого злочину, є фізична 
осудна особа. Це означає, що така фізична особа здатна: 1) усвідомлювати свої 
суспільно небезпечні діяння, а також реальність небезпечного для життя 
стану; 2) усвідомлювати (розуміти), що її дії або бездіяльність не перериває, не 
усуває і не може перервати чи усунути небезпечний для життя стан іншої 
особи, розвиток якого може спричинити настання тяжких тілесних ушко-
джень (ч. 1 ст. 136 КК) чи смерті іншої особи (ч. 3 ст. 136 КК України); 3) хоча 
б у загальних рисах розуміє необхідний причинний зв’язок між своїми діяння-
ми і наслідками, що настали;  4) самостійно свідомо обирати для себе ту чи 
іншу поведінку (у цьому разі це може бути дія або бездіяльність, якою є нена-
дання допомоги особі, при можливості її надати чи неповідомлення про такий 
стан особи належним установам чи особам, а також дії у відмові надати таку 
допомогу таким особам або відмові повідомити про такий стан особи на їх про-
хання належним установам чи особам; 5) керування такою поведінкою в 
подальшому.

Наступною ознакою такого загального суб’єкта є вік, з якою може наста-
ти кримінальна відповідальність. Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 22 КК України, в 
якій не згадується про злочин ненадання допомоги особі, яка перебуває у 
небезпечному для життя стані (тобто не йдеться про знижений вік криміналь-
ної відповідальності) [18], кримінальна відповідальність за цей злочин може 
настати, виходячи із положень ч. 1 цієї ж статті, особам, винним у вчиненні 
цього злочину, яким до вчинення цього злочину виповнилося шістнадцять 
років [18].

Слід звернути увагу на те, що в науці кримінального права така позиція 
щодо віку кримінальної відповідальності за цей злочин є неоднозначною: 
1) Л.Д. Єрмакова зазначає, що саме типовий рівень інтелектуально-типового 
розвитку осіб того чи іншого віку свідчить про її здатність усвідомлювати 
характер та значення своїх діянь і можливість керувати ними [47, с. 73]; 
2) Т.О. Гончар дотримується подібної думки, а саме: пов’язує вік, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, із здатністю особи усвідомлювати 
фактичний характер і суспільну небезпеку вчиненого діяння та керувати  сво-
їми діяннями (визначення віку, з якого може наставати кримінальна відпові-
дальність, має ґрунтуватися не лише на критеріях біологічного віку, а й на 
психологічному віці особи) [48, с.  4, 9]; 3) О.В. Хуторянський стверджує, що 
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здатність усвідомлювати характер та суспільну небезпеку власних діянь і здат-
ність керувати ними є не єдиними ознаками, за якими визначається вік, з якого 
може настати кримінальна відповідальність (такими ознаками повинні висту-
пати: 1) здатність фізичної особи у певному віці вчинити злочин; 2) здатність 
фізичної особи у певному віці певною мірою усвідомлювати свої діяння та 
керувати ними) [42, с. 138]; 4) Т.М. Приходько та П.Л. Фріс зазначають, що 
кожна з ознак, перерахованих вище, визначається через призму типового рівня 
інтелектуально-вольового розвитку осіб у тому чи іншому віці [49, с. 139; 
50, с. 102]. На їх думку, типовим рівнем інтелектуально-вольового розвитку 
особи є сукупність психічних, інтелектуальних, вольових та емоційних ознак, 
що, як правило, властиві фізичним особам у конкретному віці, тобто це сукуп-
ність перерахованих ознак, що, як правило, притаманні особі певного віку і 
визначають її здатність усвідомлювати суспільно небезпечний характер своїх 
діянь та керувати ними [49, с. 139; 50, с. 103].

У цьому сенсі слід погодитися з В.М. Бурдіним, що встановлення таких 
ознак повинно визначатися лише комплексним підходом до цієї проблеми з 
урахуванням найповніших досліджень в інших галузях наук, зокрема психоло-
гії, педагогіки, медицини, що дають змогу ефективно її розв’язати [51, с. 6]. 
Також має значення і позиція О.В. Хуторянського, що якщо розглядати зако-
нодавче визначення віку, з якого може наставати кримінальна відповідаль-
ність, то слід ґрунтуватися саме на такому рівні розвитку фізичних осіб у тому 
чи іншому віці (хоча, безумовно, що встановлення наявності або відсутності 
психічних, інтелектуальних, вольових та емоційних ознак для типового рівня 
інтелектуально-вольового розвитку повинно здійснюватися комплексно, у 
тому числі й з урахуванням психологічного віку особи) [42, с. 139]. Тому змен-
шення віку кримінальної відповідальності за злочин ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є недоцільним і не зна-
ходить свого належного підтвердження.

Варто зазначити,  що проблема суб’єкта злочину ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, певною мірою відображе-
на в зарубіжних кодексах і джерелах (КК Республіки Польща [52], КК 
Республіки Болгарія [53], КК Швеції [54], КК Японії [55], КК Норвегії [56], 
КК Іспанії [57]), вивчення яких триває. Результати опрацювання зарубіжних 
джерел з даного питання можуть бути корисними для правозастосовної прак-
тики вітчизняного законодавства.

Висновки. Провівши дослідження суб’єкта злочину, передбаченого 
ст. 136 КК України, можна дáти його визначення: «Суб’єктом злочину нена-
дання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, є фізич-
на осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років 
і яка не ставила своїми діями потерпілого у небезпечний для життя стан, яка 
згідно зі ст. 136 КК України має обов’язок при можливості надати допомогу 
потерпілому або повідомити про такий стан особи належним установам чи 
особам (це особа, на яку не покладено зобов’язання надавати таку допомогу 
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особі або дбати (піклуватися) про таку особу за іншими нормативно-право-
вими актами, договором)».
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Зубець Ю.Г. Суб’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані

У статті досліджується суб’єкт злочину, передбачений ст. 136 КК України.   
Автор розглядає загальнотеоретичні підходи до суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
передбаченого ст. 136 КК України. Проводиться дискусія стосовно існуючих поглядів 
на суб’єкт цього злочину, а також пропонується визначення суб’єкта злочину нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 

Ключові слова: суб’єкт, злочин, ненадання допомоги особі, фізична осудна 
особа, вік кримінальної відповідальності.

Зубец Ю.Г. Субъект преступления неоказание помощи лицу, находящемуся 
в опасном для жизни состоянии

В статье исследуется субъект преступления, предусмотренный 
ст. 136 УК Украины. Автор рассматривает общетеоретические подходы к субъек ту 
преступления вообще и, в частности, предусмотренного ст. 136 УК Украины. 
Проводится дискуссия относительно существующих взглядов на субъект этого пре-
ступления, а также предлагается определение субъекта преступления неоказание 
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Ключевые слова: субъект, преступление, неоказание помощи лицу, физическое 
вменяемое лицо, возраст уголовной ответственности.

Zubez Y. Committer of crime of failure to provide help to a person who is in a 
condition dangerous to life

The article deals with committer of crime under article 136 of the Criminal Code of 
Ukraine. The author examines general theoretical approaches to the committer of crime in 
general and in particular under article 136 of the Criminal Code of Ukraine. In the work is 
conducted discussion on existing views on the committer of the crime as well as proposed 
definition of the committer of the crime of failure to provide help to a person who is in a 
condition dangerous to life

Key words: Subject; Crime; Failure to provide help to a person; Physical sane person; 
Age of criminal responsibility.
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ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВІД АНАЛОГІЧНИХ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДЕЛІКТІВ

Постановка проблеми. Кримінальне право України розвивається і вдо-
сконалюється, вирішу ючи все більш складні питання у процесі розвитку неза-
лежної держави, у тому числі й питання теорії й практики підвищення ефектив-
ності бороть би зі злочинами та іншими правопорушеннями. Йдеться, зокрема, 
про відмежування злочинів проти навколишнього природного середовища від 
аналогічних адміністративно-правових деліктів, що має велике значення для 
кваліфікації даних злочинів та охо рони інтересів суспільства і прав громадян. 
Зазначена проблема потребує ґрунтовного дослідження, оскільки має важливе 
значення не тільки для теорії кримінального права, але й у правозастосовній 
діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладними про-
блемами відмежування злочину проти навколишнього природного середови-
ща від аналогічних адміністративно-правових деліктів займалися 
В.Ф. Дружиніна, Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Ляпунов, В.Печерський 
С.Б. Гавриш, А.В. Галахова, В.К. Грищук, В.М. Присяжний та багато інших 
вчених, які зробили свій внесок у розвиток цього питання. Але здебільшого 
деякі з цих досліджень були зроблені в минулі роки та на базі застарілого на 
сьогодні законодавства, крім того, це питання вирішувалося щодо відмежуван-
ня складів злочинів проти навколишнього природного середовища від анало-
гічних адміністративно-правових деліктів лише на основі загальних відмежу-
вальних ознак. Таке вирішення питання, не вичерпує проблеми. Для того, щоб 
з’ясувати, чим відрізняються вищеперераховані склади злочинів від аналогіч-
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них адміністративно-правових деліктів, потрібно чітко визначити конкретні 
відмежувальні ознаки. 

Мета статті полягає в дослідженні проблеми відмежування злочинів 
проти навколишнього природного середовища від аналогічних адміністратив-
но-правових деліктів і в доведенні важливості такого дослідження для квалі-
фікації означеного виду злочинів.

Основні результати дослідження. Основна ознака будь-якого соціаль-
ного явища концентровано виражає найважливіші його властивості в їх орга-
нічному взаємозв’язку, без яких саме явище існувати не може. Злочин, адміні-
стративно-правовий делікт чи дисциплінарний проступок характеризуються 
внутрішньо притаманною їм об’єктивною якістю – суспільною небезпечністю, 
тобто основною ознакою, суть якої полягає в реальному завданні або можли-
вості завдання шкоди суспільним відносинам. Очевидно, що саме ця ознака і 
повинна бути покладена в основу розмежування складів злочинів проти 
навколишнього природного середовища, аналогічних адміністративно-право-
вих деліктів і дисциплінарних проступків. Для більш конкретного розгляду 
питання необхідно проаналізувати й інші моменти, враховуючи те, що у будь-
якому правопорушенні можна виокремити два аспекти, які визначають харак-
тер і ступінь суспільної небезпечності: якісний і кількісний параметри право-
порушення. Якщо говорити про характер суспільної небезпечності, то варто 
підкреслити позицію, яка домінує в юридичній літературі, де зазначається, що 
це передусім якісна визначеність, характрена особливість конкретного виду 
правопорушення. Саме завдяки цьому один вид правопорушення відрізняєть-
ся від іншого, але злочинні прояви кожного з таких видів можуть бути різни-
ми, тому в практичній діяльності виникає необхідність враховувати і кількісні 
параметри небезпечності правопорушення того або іншого виду, а роль загаль-
ного «вимірювача» належить категорії «ступінь суспільної небезпечності». 
Ознаки, які різко змінюють ступінь суспільної небезпечності правопорушення 
в бік нарощування чи повторення, закладаються з диспозиції кримінально-
правової норми, що визначає таким чином конкретний вид правопорушення 
як злочину. На практиці і в теорії, як показує наше дослідження, виникають 
певні труднощі у відмежуванні кримінально-правового діяння від аналогіч-
ного адміністративно-правового делікту та дисциплінарного проступку. Аналіз 
різних джерел, які стосуються даної проблеми, засвідчив, що ні наука, ні судо-
ва практика не надають чітких рекомендацій з цього питання. Немає таких 
загальних вказівок і в чинному законодавстві. Такий стан справ негативно 
позначається на охороні, раціональному використанні, відтворенні й оздоров-
ленні природних об’єктів, а також неухильному дотриманні законності при 
застосуванні адміністративного і кримінального законодавства та інших нор-
мативних актів. Негативним типовим прикладом порушення законності в 
означеній сфері може слугувати справа щодо громадянина М., який у 1990 р. 
вчинив незаконну порубку лісу (різних видів деревостоїв) таксовою вартістю 
14 крб. 23 копійки у Н-ному районі Вінницької області. Дії винного були ква-
ліфіковані за ч. 1 ст. 160 КК УРСР 1960 р. і до нього було застосовано покаран-
ня без позбавлення волі за місцем роботи строком на 1 рік з відрахуванням з 
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його заробітку 15% у прибуток держави [1]. В даному випадку ні дізнавач, ні 
народний суд не відокремив кримінально-карного діяння проти навколишньо-
го природного середовища від аналогічного адміністративно-правового делік-
ту, що призвело до невірного вибору закону — саме кримінального (ст. 160 КК 
1960 р.), а не адміністративного (ст. 65 КУпАП). Необхідно зазначити, що такі 
приклади непоодинокі як за часів радянського законодавства, так і зараз. У 
процесі вивчення кримінальних справ і матеріалів про відмову в порушенні 
кримінальних справ в Україні на сьогодні виявлено 7% справ і матеріалів, де 
допущені помилки при відокремленні кримінально караних діянь від анало-
гічних адміністративно-правових деліктів і дисциплінарних проступків.

У юридичній літературі цьому питанню приділяється певна увага, але 
вона стосується відокремлення лише деяких (окремих) складів злочинів 
проти навколишнього природного середовища і, на жаль, єдиних рекомендацій 
(критеріїв) щодо відмежування досліджуваних злочинів від адміністративно-
правових деліктів до цього часу не вироблено. Так, одні автори обмежуються 
спробою виявити загальні ознаки, що відмежовують злочин від аналогічного 
адміністративно-правового делікту та дисциплінарного проступку, називаючи 
такими, наприклад, ступінь сус-пільної небезпечності діяння [2, с. 132; 3, с 46; 
4, с. 485–490 та ін.]. Інші називають ознаки, що дозволяють відмежувати зло-
чин від адмініс-тративного чи дисциплінарного правопорушення лише всере-
дині деяких окремих правопорушень [5, с.9; 6, с.15]; стверджують, що закон 
жодних відмежувальних ознак злочинів від адміністративно-правових делік-
тів і дисциплінарних проступків взагалі не містить [7, с. 101; 8, с. 12]. Існує 
думка, що до відмежувальної ознаки необхідно підходити вибірково (залежно 
від виду злочину); шукати її в гіпотезі, звертатися як до гіпотези, так і диспо-
зиції і, як виняток, шукати лише в диспозиції [9, с. 121]. Прихильники першої 
точки зору дещо спрощено підходять до проблеми. Якби можливо було б від-
межувати конкретний склад злочину проти навколишнього природного серед-
овища від аналогічного конкретного адміністративно-правового делікту та 
дисциплінарного правопорушення на основі кількісних характеристик, тоді б 
законодавець у всіх випадках їх позначив і вирішив би цю проблему. Насправді 
ж законодавець звертається до інших характеристик. Так, при незаконній 
порубці лісу законодавець звертається як до істотної шкоди, так і до місця 
вчинення цих порубок та особливо охоронюваних лісів (ст. 246 КК 2001 р.), 
тобто до обставин, в яких вона вчиняється [10]. При знищенні або істотному 
пошкодженні лісових масивів законодавець долучається до способу вчинення 
цього діяння (вчинення шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним спо-
собом); до наслідків зазначеного діяння (загибелі людей, масової загибелі 
тварин, інших тяжких наслідків).

При незаконному полюванні законодавець для криміналізації звер-
тається до таких характеристик, як істотна шкода, полювання в заповідниках 
або на інших територіях та об’єктах природнозаповідного фонду, полювання 
на звірів і птахів, що занесені до Червоної книги України, вчинені діяння служ-
бовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою 
змовою групою осіб, способом масового знищення звірів, птахів чи інших 
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видів тваринного світу тощо (ст. 248 КК). Узагальнення всіх обставини, до 
яких звертається законодавець, щоб криміналізувати діяння проти навколиш-
нього природного середовища, і таким чином перейти до відмежувальних 
ознак від інших правопорушень, не є предметом цього дослідження. Завдання 
полягає в тому, щоб лише розробити правила такого відмежування. Інше 
неможливо зробити через обмежений обсяг даної статті.

Не позбавлена раціонального зерна і друга точка зору, але в ній від-
сутня вказівка на загальні відмежувальні ознаки злочину й адміністра-тивного 
та дисциплінарного правопорушень. Прихильники третьої точки зору не пока-
зують, за якими ж критеріями необхідно проводити відмежування злочинів від 
адміністративно-правових деліктів чи дисциплінарних проступків. Це під-
тверджують приклади застосування і відмежування злочину незаконної 
порубки лісу (ст. 246 КК) від аналогічного адміністративно-правового делікту, 
або злочину незаконного полювання (ст. 248 КК) та адміністративно-право-
вого порушення правил полювання, рибальства і правил здійснення інших 
видів користування тваринним світом (ст. 85 КУпАП). Також не надто пере-
конливим є їх судження про те, що закон не містить розмежувальних ознак 
злочинів та аналогічних адміністративно-правових деліктів і дисциплінарних 
проступків. У такому випадку процес правозастосовної діяльності з незакон-
ної порубки лісу, незаконного полювання, порушення правил охорони вод і 
забруднення атмосферного повітря і т. ін. не надавав би можливості вирішити 
питання: злочин чи адміністративне або дисциплінарне правопорушення вчи-
нила особа. Який закон необхідно застосувати: КК України, чи КУпАП або 
Кодекс законів про працю України, або якісь статути? Із зазначеною думкою 
можна було б погодитись у тій частині, що не має спеціального закону (норми), 
який би вказував на загальні відмежувальні ознаки злочину, адміністративно-
го і дисциплінарного правопорушень. Разом з тим, враховуючи значну різно-
манітність правопорушень і їх відмежувальних параметрів, закріпити такі 
ознаки в законі неможливо. Доцільніше розробити правила, які надали б мож-
ливість відмежувати кримінальнокаране діяння проти навколишнього при-
родного середовища і аналогічне адміністративно-правове та дисциплінарне 
правопорушення. Не зовсім переконливою є думка Ф.Х. Адиханова, який про-
понує вибірково підходити до пошуку відмежувальної ознаки чи відштовхува-
тися від гіпотези і диспозиції, або тільки із диспозиції. Автор свідомо ухиля-
ється від такої важливої від-межувальної ознаки як ступінь суспільної небез-
печності, спеціальних обставин і умов, у яких вчиняються правопорушення 
проти навколишнього природного середовища.

Аналіз вищеперерахованих точок зору засвідчив, що їх автори вико-рис-
товують різні підходи до з’ясування вказаної проблеми. Наприклад, 
В.Ф. Дружиніна, Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Ляпунов, В. Печерський намага-
ються з’ясувати, чим же злочин проти навколишнього природного середовища 
відрізняється від аналогічного адміністративно-правового делікту або дисци-
плінарного проступку. Інша справа, що кожний із названих авторів намагаєть-
ся їх визначити або із загальних відмежувальних ознак, або з внутрішніх, які є 
в кожному складі злочину проти навколишнього природного середовища. На 
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противагу їм Ф. Х. Адиханов пропонує шукати відмежувальні ознаки в гіпоте-
зі, диспозиції або одночасно в гіпотезі і диспозиції. Таким чином, здійснювати 
відмежування складів злочинів проти навколишнього природного середови-
ща, передбачених стст. 236–254 КК 2001 р., від аналогічних адміністративно-
правових деліктів і дисциплінарних проступків необхідно на основі двох 
вищеназваних підходів, оскільки вони не суперечать загальній меті рішення 
проблеми. Іншими словами, розмежування зазначених явищ необхідно здій-
снювати в таких напрямках: 1) з’ясувати, чим відрізняються вищеперераховані 
склади злочинів проти навколишнього природного середовища від аналогіч-
них адміністративно-правових деліктів і дисциплінарних проступків; 2) визна-
чити, де шукати ці відмежувальні ознаки. Якщо порівняти статті КК України, 
які передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти навколиш-
нього середовища, і відповідні статті КУпАП, то очевидно, що вирішення про-
блеми відмінностей правопорушень у найбільш загальних рисах міститься в 
загальних відмежувальних ознаках. Для аналізованих складів злочинів харак-
трені такі загальні відмежувальні ознаки: 1) суспільна небезпечність; 2) кримі-
нальна протиправність; 3) винність; 4) караність; 5) вчинення суб’єктом зло-
чину. На противагу складам злочинів проти навколишнього природного серед-
овища, для адміністративно-правових деліктів характерні такі загальні від-
межувальні ознаки, як: 1) суспільна небезпечність; 2) адміністративна проти-
правність; 3) винність; 4) адміністративне стягнення; 5) вчинення суб’єктом 
адміністративно-право-вого діяння.

Звичайно, якщо порівнювати, розкриваючи ці загальні відмежувальні 
ознаки, до низки складів злочинів проти навколишнього природного середо-
вища, та аналогічних адміністративно-правових деліктів, то матимемо таку 
картину: 1) суспільна небезпечність для кожного з аналізованих складів зло-
чинів означає здатність цих діянь поставити зазначені в дослідженні суспільні 
відносини під загрозу завдання істотної шкоди, або завдати істотної шкоди 
зазначеним суспільним відносинам. Щодо суспільної небезпечності адміні-
стративноправового делікту проти навколишнього природного середовища, то 
вона характеризується тим, що таке діяння здатне поставити певні суспільні 
відносини під загрозу завдання їм шкоди, або завдати шкоди таким відноси-
нам; 2) кримінальна протиправність означає, що певне діяння може бути зло-
чином проти навколишнього природного середовища, якщо воно прямо перед-
бачене КК України. Натомість адміністративна протиправ-ність означає, що 
немає адміністративно-правового діяння проти нав-колишнього природного 
середовища, якщо воно не передбачене адмі- ністративним законодавством; 
3) щодо ознаки винності, то тут необхідно виходити з того, що винність для 
злочину означає, що злочином буде вважатися лише таке діяння, яке вчинено 
умисно або з необережності, але яке передбачене КК України. Щодо «екологіч-
ного» адміністративно-правового делікту, то ознака винності характеризуєть-
ся тим, що адміністративним правопорушенням може вважатись тільки таке 
діяння, яке вчинено умисно або з необережності щодо деліктів, які передбачені 
КУпАП; 4) караність для складів злочинів проти навколишнього природного 
середовища означає, що за кожне таке діяння передбачене покарання в санкції 
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відповідної статті. Для адміністративно-правового делікту проти навколиш-
нього природного середовища характерне не покарання, а адміністративне 
стягнення, передбачене КУпАП.

Вирішити питання щодо відмежування складів злочинів проти навко-
лишнього природного середовища від аналогічних адміністративно-правових 
деліктів неможливо лише на основі загальних відмежувальних ознак. Адже 
вирішення питання, чим відрізняється вищеперераховані склади злочинів від 
аналогічних адміністративно-правових деліктів, не вичерпує проблеми. Для 
застосування на практиці тієї чи іншої правової норми потрібно знайти більш 
конкретні відмежувальні ознаки. Для того, щоб бути послідовним у відмежу-
ванні ознак складів злочинів проти навколишнього природного середовища та 
аналогічного адміністративно-правового делікту, звернемося до таких, на 
нашу думку, загальних відмежувальних ознак, як гіпотези і диспозиції. Ці 
ознаки загальні, оскільки вони властиві як злочину, так і адміністративному 
делікту. Керуючись цим принципом, зробимо спробу знайти конкретні відмеж-
увальні ознаки зазначених явищ у гіпотезі (гіпотеза – це частина норми, в якій 
визначаються умови, за яких правила, що встановлені в диспозиції, набувають 
чинності). Гіпотеза (за загальновизнаними поглядами) відповідає на питання: 
«Коли? Де? В якому випадку? За якої умови?». Гіпотеза визначає можливості 
застосування норми – правил поведінки, що містяться в її диспозиції до тих 
або інших умов, визначає межі чинності диспозиції [11, с. 151–152]. Диспо-
зиція – це частина правової норми, в якій у вигляді владного припису визна-
чається те або інше правило поведінки, що повинен робити, або, навпаки, не 
робити адресат норми [11, с. 152]. Ці судження підтверджуються пошуком 
відмежувальних ознак складів злочинів проти навколишнього природного 
середовища в диспозиції та гіпотезі. Так, диспозиція чч. 1 і 2 ст. 245 КК заборо-
няють адресату норми умисно знищувати або істотно пошкоджувати лісові 
масиви, зелені насадження навколо населених пунктів, уздовж залізниць або 
інших таких насаджень шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним спо-
собом, якщо ці діяння спричинили людські жертви або завдали особливо вели-
кої шкоди. Разом з тим, у гіпотезі визначено умови, за яких вищезазначені 
правила набувають чинності: 1) наявність об’єктивних і суб’єктивних ознак 
цього складу злочину; 2) коли особа порушує кримінально-правову заборону. 
Щодо адміністративного делікту, передбаченого ст. 77 КУпАП, порушення 
вимог пожежної безпеки в лісах, то гіпотеза визначає умови, за яких зазначені 
у ній правила набувають чинності (ч. 1 ст. 77 порушення вимог пожежної без-
пеки в лісах; ч. 2 ст. 77 – знищення або пошкодження лісу внаслідок необереж-
ного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в 
лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній 
площі): 1) наявність об’єктивних і суб’єктивних ознак складу цього правопо-
рушення; 2) коли особа порушує кримінально-правову заборону. В подальшо-
му не будемо зупинятися на загальних положеннях, що стосуються відмежу-
вання (саме на загальних відмежувальних ознаках, які названі вище), нато-
мість приділимо увагу відмежуванню цих феноменів з урахуванням 
об’єктивних і суб’єктивних ознак конкретних правопорушень. 
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Користуючись зазначеним вище підходом, слід зазначити, що злочини, 
передбачені ст. 245 КК 2001 р., відрізняються від адміністративно-правового 
делікту, передбаченого ст. 77 КУпАП такими ознаками: предметом – для зло-
чину таким є лісові масиви, зелені насадження навколо населених пунктів, 
уздовж залізниць або інші такі насадження; об’єктивною стороною – для зло-
чину характерний активний вольовий акт, тобто дія та спосіб вчинення зло-
чину шляхом підпалу, іншим загальнонебезпечним способом, характерне місце 
вчинення злочину (територія лісового масиву, вздовж залізниць, навколо 
населених пунктів) і особливі наслідки, зокрема, загибель людей, масова заги-
бель тварин, інші тяжкі наслідки; з суб’єктивної сторони цей злочин характе-
ризується лише умисною і необережною виною. Отже, діяння, передбачене 
ст. 77 КУпАП, відрізняється від складу злочину, який міститься в ст. 245 КК за 
об’єктивними ознаками цих діянь. Відсутність такого окремого складу злочи-
ну, як необережне знищення або пошкодження лісових масивів, має бути кри-
міналізованим за рахунок охоплення цих діянь однією статтею і вчинення його 
має бути як умисне, так і необережним.

Відмінність злочину порушення ветеринарних правил, передбаченого 
ст. 251 КК 2001 р., від аналогічного адміністративного делікту порушення пра-
вил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог, перед-
баченого ст. 107 КУпАП, слід шукати в об’єктивній стороні. Для зазначеного 
злочину характерне настання таких наслідків, як епізоотії, інші тяжкі наслід-
ки, а для адміністративного правопорушення – вони відсутні. На відміну від 
адміністративно-правового делікту, злочин, передбачений ст. 251 КК України, 
може вчинятися з непрямим умислом. Необхідно зазначити, що практика 
застосування ст. 251 КК 2001 р., як показує наше дослідження, свідчить про її 
дієвість. Так, у 2001–2014 рр. (ст. 251 КК 2001 р.) за діяння, передбачені цією 
статтею, було порушено 80 справ, 55 з них закінчені провадженням щодо 
55 осіб. Це свідчить на користь того, що у чинному КК України цю норму збе-
режено. 

Злочин порушення законодавства про захист рослин, передбаченого 
ст. 247 КК, відрізняється від аналогічного адміністративно-правового делікту 
порушення правил щодо боротьби з характерними шкідниками і хворобами рос-
лин та бур’янами, передбаченого ст. 105 КУпАП, за ознаками об’єктивної і 
суб’єктивної сторони. Так, за цим злочином визначають такі ознаки, як наслід-
ки («тяжкі наслідки»). Крім того, на відміну від адміністративно-правового 
делікту, злочин може вчинятися лише з непрямим умислом. Як засвідчило 
вивчення нами кримінальних справ цієї категорії, за ст. 247 КК 2001 р. у 2007–
2014 рр. було закінчено провадженням 10 справ проти 10 осіб. Хоча це не 
показник невеликої суспільної небезпечності цього діяння, а показник того, 
що правоохоронні органи не приділяють належної уваги селу і захисту відно-
син, яким завдається істотна шкода. Наслідки вчинення цих діянь  надзвичай-
но тяжкі й тривалі,  будуть потребувати значних зусиль і коштів. Якщо звер-
нутися до колишнього кримінального законодавства УРСР, то порівняння 
об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 159 КК 
1960 р. (потрава посівів і пошкодження насаджень) з відповідними ознаками 
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адміністративного делікту, передбаченого ст. 104 КУпАП (потрава посівів, 
зіпсування або знищення сільськогосподарських культур, пошкодження наса-
джень агрофірм та інших державних і громадянських господарств), свідчить, 
що для злочину були властиві такі наслідки, як «велика шкода», а також вина 
у формі лише умислу. Натомість у зазначеному адміністративно-правовому 
делікті наслідок «велика шкода» відсутній, підкреслено лише умисний харак-
тер діяння. 

Проведене вивчення кримінальних справ за минулі роки щодо злочину, 
передбаченого ст. 159 КК 1960 р., засвідчило, що за 1988–2000 рр. було закін-
чено провадженням 55 справ щодо 55 осіб. Цей злочин був досить  поширеним 
і тому знайшов свого часу місце в КК України 2001 року. Відсутність цього 
злочину в новому КК України 2001 р. призвела б до законодавчої помилки.

Злочин, передбачений ст. 246 КК (незаконна порубка лісу) відрізняється 
від аналогічного адміністративно-правового делікту, передбаченого ст. 65 
КУпАП (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і 
молодняку), за об’єктом. Ст. 246 КК 2001 р. охороняє менше коло предметів 
злочину – це дерева і чагарники, інші лісові насадження. Для злочинного про-
яву тут властива тільки така дія, як порубка, а також такі наслідки, як істотна 
шкода; наявність місця вчинення злочину – у заповідниках або на територіях 
та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних 
лісах. Досліджуваний склад злочину має значне поширення. Варто лише 
зазначити, що у 2008–2010 рр. було закінчено провадженням 1781 справа 
проти 1781 особи. Ще жахливіша картина щодо адміністративної відповідаль-
ності за ст. 65 КУпАП: якщо звернутися до аналогічної статистики середини 
90-х років ХХ ст., то лише за 1996 р. було притягнуто до адміністративної від-
повідальності 8789 осіб. Ці показники свідчать про те, що зазначений склад 
злочину, передбачений ст. 246 КК 2001 р., потребує подальшого вдосконален-
ня. 

Аналіз ст. 248 КК 2001 р. (незаконне полювання) і ст. 85 КУпАП (пору-
шення правил використання об’єктів тваринного світу) підтвердив, що для 
злочину характерним є вужче коло суспільних відносин, на які він посягає. 
Предметом злочину є лише мисливські звірі і птахи чи інші види тваринного 
світу. Досліджуваний злочин відрізняється від аналогічного адміністративного 
делікту за ознаками об’єктивної сторони. Крім того, відрізняються також засо-
би вчинення злочину – це, наприклад, полювання із застосуванням транспорт-
них засобів. Крім того, цей злочин відрізняється від адміністративно-право-
вого делікту полюванням на звірів і птахів, занесених до Червоної книги 
України, та кваліфікуючими ознаками щодо виконавця цього злочину (вчи-
нення його службовою особою або особою, раніше судимою за цей злочин), а 
також щодо вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, або спосо-
бом масового знищення звірів і птахів. Як засвідчила статистика минулих 
років, злочини, передбачені ст. 161 КК 1960 р. і ст. 248 КК 2001 рр., мали та 
мають і на сьогодні значну поширеність. Так, у 1988–2000 рр. та у 2007–
2014 рр. за незаконне полювання було засуджено 2045 осіб. Якщо порівняти 
вищезазначені дані з притягненням до адміністративної відповідальності за 
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порушення правил використання тваринного світу, то питома її вага велика, 
адже лише за 1996 р. до такої відповідальності притягнуто було 119261 особу. 
Це свідчить про те, що ст. 248 КК 2001 р. на сьогодні потребує значного доо-
працювання.

Аналіз складу злочину незаконне заняття рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом, передбаченого ст. 249 КК 2001 р., і адміністратив-
но-правового делікту порушення правил використання об’єктів тваринного 
світу, передбаченого ст. 85 КУпАП, свідчить, що вони істотно відрізняються за 
об’єктивними ознаками. Так, злочин відрізняється: предметом (для злочину 
характерний більш широкий перелік предметів цього явища); способом (масо-
вого знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу); суб’єктом (осо-
бою, раніше судимою за такий же злочин); за наслідками (для злочину власти-
ва істотна шкода). Крім того, із суб’єктивної сторони злочин також може вчи-
нятися з непрямим умислом. Як показує вивчення кримінальних справ цієї 
категорії і статистичних даних Міністерства юстиції за минулі роки та за 
недавні роки (у 1988–2000 рр. та у 2007–2014 рр. закінчено провадженням 
10040 справ щодо 10040 осіб), ч. 1 ст. 162 КК 1960 р. не мала значного профі-
лактичного ефекту. Це зумовлено тим, що ознаки такого діяння чітко не визна-
чені в ч. 1 цієї статті. Крім того, не всі ознаки, що мають істотне значення для 
цього діяння, включені й до ст. 249 КК 2001 року. Зокрема, цю статтю необхід-
но було б доповнити такими ознаками: ч. 1 ст. 249 КК «незаконне заняття 
рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом у заповідниках або 
на територіях, або на інших територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду, або щодо риб чи звірів, що занесені до Червоної Книги України»; ч. 2 
цієї статті необхідно доповнити таким чином: «ті самі дії, якщо вони вчинені 
службовою особою з використанням службового становища, або за попере-
дньою змовою групою осіб, або з використанням транспортних засобів » і далі 
по тексту.

Порівняння об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину, передбаче-
ного ст. 240 КК 2001 рр. (незаконне видобування корисних копалин), і адміні-
стративно-правового делікту, передбаченого ст. 57 КУпАП (порушення вимог 
щодо охорони надр), засвідчило, що вони істотно відрізняються. Зокрема, зло-
чин відрізняється від зазначеного адміністративного правопорушення об’єктом 
(для злочину ним є суспільні відносини, що забезпечують умови охорони та 
раціонального використання як основних, так і супутніх корисних копалин, 
якщо вони не є загальнопоширеними); місцем вчинення злочину є також тери-
торії і об’єкти природно-заповідного фонду; для злочину характерна повтор-
ність; настання таких наслідків, як загибель людей, їх масове захворювання, 
інші тяжкі наслідки; створення небезпеки для життя та здоров’я людей чи 
довкілля. На відміну від аналогічного адміністративно-правового делікту, зло-
чин вчиняється завжди умисно. Як свідчить вивчення нами кримінальних 
справ за часів дії кримінального законодавства УРСР ст. 162-1 КК 1960 р. 
(1988–2000 рр.) та за ст. 240 КК 2001 р. (2007–2014 рр.), це діяння вчинялося 
63 рази, але якщо звернутися до адмінпрактики середини 90-х років ХХ ст., то 
за ст. 57 КУпАП було притягнуто до адміністративної відповідальності лише 
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за 1996 р. 747 осіб. Це підтверджує необхідність вдосконалення ст. 240 КК 
2001 р., адже, як показує практика, заходи адміністративного впливу не мають 
достатнього профілактичного ефекту.

Необхідно зазначити, що для ст. 250 КК 2001 р. (проведення вибухових 
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів) у КУпАП немає аналогів. 
У той же час, як показує вивчення кримінальних справ цієї категорії, шкода 
при проведенні вибухових робіт завдається не лише рибним запасам, але й 
водним тваринам, тому до ст. 250 КК України необхідно внести певні коректи-
ви, які будуть сприяти охороні навколишнього природного середовища.

Аналіз ст. 244 КК 2001 р. (порушення законодавства про континенталь-
ний шельф України) показує, що вона немає аналогів в адміністративному зако-
нодавстві. Цікаво, що у 1988–2000 рр. за ст. 1631 КК не було закінчено прова-
дженням жодної справи. Такаж ситуація склалася у 2001–2010 рр. за ст. 244 
КК 2001 р., але це лише підтверджує, що правоохоронні органи не ведуть 
боротьби з цим злочином. Крім того, законодавством не вирішено питання 
щодо виключної економічної зони, що не сприяє міжнародному співробітни-
цтву.

Як показало наше дослідження, злочин, передбачений ст. 252 КК 2001 р. 
(умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, 
та об’єктів природно-заповідного фонду), істотно за об’єктивними і 
суб’єктивними ознаками відрізняється від адміністративно-правового делікту, 
передбаченого ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання 
територій та об’єктів природнозаповідного фонду). Так, для злочину характер-
не більш вузьке коло відносин (відносини, що стосуються лише умов з охоро-
ни та використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду), більш 
вузький перелік предметів (території і об’єкти природно-заповідного фонду). 
Злочин лише може вчинятися шляхом дії: знищенням чи пошкодженням; спо-
собом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом; відрізняється 
настанням наслідків: загибеллю людей, іншими тяжкими наслідками. 
Необхідно зазначити, що цей злочин надто небезпечний, хоча, як показує 
вивчення нами кримінальних справ, боротьба з ним майже не ведеться. 
Законодавець вірно виділив цей злочин у самостійний склад злочину (ст. 252 
КК), що надасть можливість практикам частіше застосовувати цю статті.

Вивчення ознак складу злочину, передбаченого ст. 238 КК 2001 р., показує, 
що аналогів їй у Кодексі про адміністративні правопорушення немає. 
Застосування цієї статті на практиці незначне. Якщо порівняти кримінальне 
законодавство УРСР та сучасний Кодекс, то за КК 1960 р. (1988–2000 рр.) і за 
ст. 238 КК 2001 р. (2001–2010 рр.) провадженням було закінчено аж 4 справи 
проти 4 осіб. У той же час приховування або перекручування інформації може 
призвести до непоправних тяжких наслідків, що підтверджують наслідки 
Чорнобильської катастрофи. Цей склад злочину знайшов відображення в чин-
ному КК України з певними корективами (ст. 238 КК).

Об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 242 КК 
(порушення правил охорони вод), і адміністративно-правового делікту, перед-
баченого ст. 59 КУпАП (порушення правил охорони водних ресурсів), мають 
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значні розбіжності. Для злочину притаманні такі ознаки, як «загроза настання 
наслідків у вигляді небезпеки для життя, здоров’я людей чи для довкілля»; 
ознака «наслідки загибель або захворювання людей, масова загибель об’єктів 
тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки». Для цього злочину 
також характерні відмінності за суб’єктивною стороною. Так, діяння, передба-
чене ст. 242 КК 2001 р., вчиняється умисно (умисел лише може бути лише 
непрямий) або з необережності. Вивчення кримінальних справ цієї категорії 
свідчить про відносну поширеність цих злочинів. Так, за ст. 228 КК 1960 р. 
(1988–2000 рр.) та за ст. 242 КК 2001 р. (2001–2014 рр.) було вчинено 523 
таких злочини. Але ст. 242 КК має істотні конструктивні недоліки, які не нада-
ють можливості повністю охороняти такий природний об’єкт, як воду. 

Аналіз складу злочину, передбаченого ст. 241 КК 2001 р. (забруднен-ня 
атмосферного повітря), та адміністративного делікту, передбаченого ст. 78 
КУпАП (порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмос-
феру або шкідливого впливу на неї фізичних і біологічних чинників), наочно пока-
зує їх відмінність. Для злочину характерні такі наслідки: загибель людей або 
інші тяжкі наслідки, а також загроза зазначених наслідків. Існує відмінність і 
за суб’єктною стороною, бо злочин може вчинятися лише з непрямим умис-
лом. Згідно зі статистикою, за ст. 78 КУпАП було притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності лише за 2006 р. 4514 осіб. Це свідчить про те, що адмі-
ністративна відповідальність має недостатній профілактичний ефект. Крім 
того, статистика за ст. 241 КК не враховує, скільки було притягнуто осіб до 
кримінальної відповідальності за забруднення атмосферного повітря, що свід-
чить про неналежну увагу до цього злочину. Помилкою законодавця є зазна-
чення засобів забруднення атмосферного повітря, оскільки це невиправдане 
обмеження.

Злочин, передбачений ст. 243 КК 2001 р., та адміністративне право-
порушення, яке описане в ст. 591 КУпАП, мають значні відмінності. Так, для 
злочину властиве ширше коло предметів злочину (додатково ще й води від-
критого моря). Це стосується також і місця вчинення злочину (для злочину 
додатково таким є відкрите море), а також засоби і наслідки, перераховані в 
диспозиціях 1, 2, 3 ст. 243 КК України 2001 року. Вивчення матеріалів щодо 
застосування адміністративних стягнень за ст. 591 КУпАП  середини 90-х 
років ХХ ст. засвідчило, що у 1996 р. за засмічення та забруднення територі-
альних і внутрішніх морських вод було притягнуто до адміністративної відпо-
відальності 320 осіб, а за ст. 228-1 КК 1960 р. у 1988–2000 рр. лише 22 особи, а 
у 2001–2010 рр. за ст. 243 КК 2001 р. – тільки 5 осіб. Таке значне розходження 
може свідчити лише про те, що правоохоронні органи недостатньо використо-
вують заходи кримінального впливу, тому що ці злочини мають велику латент-
ність. 

Злочин, передбачений ст. 239 КК 2001 р., та адміністративне правопору-
шення, яке описане в ст. 52 КУпАП, мають значні відмінності. Для злочину 
характерні такі загрози настання наслідків, як небезпека для життя, здоров’я 
людей чи довкілля; наслідки – загибель людей, їх масове захворювання, інші 
тяжкі наслідки.
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Необхідно також зазначити, що злочин, передбачений ст. 253 КК (про-
ектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля), істотно від-
різняється від аналогічного адміністративно-правового делікту, передбаченого 
ст. 791 КУпАП (недотримання екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, 
будівництві, реконструкції і прийомі в екс-плуатацію об’єктів або споруд). Для 
злочину, передбаченого ст. 253 КК характерні такі ознаки, як створення небез-
пеки тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, небезпеки заги-
белі людей або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків; 
наслідки, що могли настати в ч. 1 ст. 253 КК.

Що ж стосується європейського та загальносвітового рівнів, то дане 
питання знайшло своє висвітлення у ряді зарубіжних кодексів та юридичній 
літературі [12; 13; 14; 15; 16], але вирішення цієї проблеми в зарубіжних прак-
тиках неоднозначне та потребує більш детального опрацювання.

Висновки. На підставі викладеного можна констатувати, що внаслідок 
великої різноманітності правопорушень і їх відмежувальних параметрів закрі-
пити такі ознаки в окремій нормі вкрай складно. У зв’язку з цим запропонова-
но такі підходи (правила чи критерії) до відмежування зазначених явищ: 
а) необхідно з’ясувати, чим окремий склад злочину відрізняється від аналогіч-
ного адміністративно-правового делікту (скориставшись загальними розмеж-
увальними ознаками і внутрішніми, які є в складах порівнюваних діянь); 
б) потрібно визначити, де шукати відмежувальні ознаки (одночасно в гіпотезі 
і диспозиції норми).
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Матвійчук В.К. Важливість для кваліфікації відмежування злочинів 
проти навколишнього природного середовища від аналогічних адміністративно-
правових деліктів

У статті йдеться про відмежування злочинів проти навколишнього природно-
го середовища від аналогічних адміністративно-правових деліктів, що має велике зна-
чення для кваліфікації даних злочинів та охо рони інтересів суспільства і прав грома-
дян. Доводиться, що дана проблема потребує ґрунтовного дослідження, оскільки має 
важливе значення не тільки для теорії кримінального права, але й у правозастосовній 
діяльності. 

Ключові слова: злочин, кваліфікація, навколишнє природне середовище, від-
межування, адміністративно-правовий делікт.

Матвейчук В.К. Важность для квалификации отграничения преступлений 
против окружающей среды от аналогичных административно-правовых деликтов

В статье говорится об отграничении преступлений против окружающей 
среды от аналогичных административно-правовых деликтов, что имеет большое 
значение для квалификации данных преступлений и для охраны интересов общества 
и прав граждан. Доказывается, что данная проблема требует тщательного исследо-
вания, поскольку имеет важное значение не только для теории уголовного права, но и 
в правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: преступление, квалификация, окружающая природная 
среда, отграничение, административно-правовой деликт.

Matviуchuk V. The importance for qualification of distinguishing of crimes 
against environment from similar administrative-legal delicts

The article refers to the distinguishing of crimes against environment from similar 
administrative-legal delicts, which is of great importance for the qualification of these crimes 
and to protect public interests and rights of citizens. IIn the article proved that this problem 
requires careful study, because it has great importance not only for the theory of criminal law, 
but also in enforcement activities.

Keywords: Crime; Qualification; Natural environment; Distinguishing; 
Administrative-legal delicts.
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ФАКТОРИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСЯГАНЬ 
НА БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ: 

ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Постановка проблеми. Цільове використання бюджету України, його 
захищеність і підтримка з боку держави – показник демократичного розвитку 
та одна з визначальних умов побудови правової держави і громадянського 
суспільства, адже забезпечення прав і свобод людини і громадянина, недотор-
каності і безпеки є основним завданням її діяльності. Тому визначення факто-
рів криміналізації посягань на бюджет України в його історичному вимірі є 
вкрай актуальним і своєчасним, оскільки сприятиме розробці більш ефектив-
них та системних заходів запобігання й протидії злочинності, що є аксіомою 
зміцнення України як демократичної, соціальної та правової держави.

Історія науки, як зазначав І. Вернадський ще у ХІХ ст., є її фізіологією. 
У ній мають бути представлені всі фази її розвитку, якими б незначними вони 
не здавалися [1, c. 4]. Історичний метод направлений на дослідження та вио-
кремлення у часі етапів і стадій розвитку держави та права, надає діахронічне 
пояснення, яке ґрунтується на послідовності процесів, явищ, що розвиваються 
в часі [2, c. 15]. Використання історичного методу в кримінологічних дослі-
дженнях сприяє з’ясуванню сучасного стану злочинності, її генези, а на під-
ставі визначення чинників, що впливали на еволюцію мотивації протиправної 
поведінки, надає змогу визначити тенденції подальшого розвитку.

Визначення підстав і меж криміналізації взагалі є одним із актуальних і 
складних питань наук кримінального права, кримінології, а визначення кримі-
налізації за нецільове використання бюджетних коштів ускладнюється ще й 
тим, що децентралізація влади, яка здійснюється в Україні, передбачає переда-
чу значної часини повноважень органам місцевого самоврядування. З огляду 
на це, припустимість, можливість і доцільність кримінально-правового запо-
бігання посягань на цільове використання бюджетних коштів є вкрай важли-
вим, оскільки у вітчизняній кримінально-правовій історії простежується нео-
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днакове ставлення законодавця до кримінально-правової охорони викорис-
тання бюджетних коштів. Це пов’язано з розвитком державності та права, 
суспільного устрою, які змінювались під впливом соціально-економічних і 
політичних умов. Зазначене впливало на появу нових видів суспільно-небез-
печної поведінки, що передбачало криміналізацію або пеналізацію певних 
діянь і передбачення їх у кримінальному кодексі. 

Кримінальне законодавство використовувало різні фактори, що обумов-
лювали криміналізацію антисуспільних діянь, тому зупинимось на одному з 
них – це аналіз факторів криміналізації посягань на бюджет України та їх запо-
бігання в його історично-правовому аналізі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняна наука і практика 
приділяла значну увагу факторам криміналізації посягань на використання 
бюджету. В історичному аспекті це питання досліджував В. Журков, кримі-
нально-правові та кримінологічні особливості злочинності досліджували 
Ю.А. Воронін, М.І. Даньшин, І.Е. Звечаровський, М.Й. Коржанський, 
А.А. Митрофанов, Дж. Варлевські, Ф. фон Ліст, що дало змогу визначити дово-
лі значний набір факторів, норм і принципів оцінки ступеня суспільної небез-
пеки діяння та підстав віднесення його до кримінально-караних, а також захо-
ди, що сприятимуть запобіганню та протидії цьому злочину. 

Мета статті: визначити фактори криміналізації посягань на бюджет 
України та його запобігання в історично-правовому вимірі.

Основні результати дослідження. Загальноприйнято, що одним із 
аспектів державної політики запобігання та протидії злочинності є криміналь-
но-правова політика [3, c. 53–54; 4, с. 48: 5, с. 15], тому, як зазначає польський 
правознавець Дж. Варлевські, тільки вона «переймається вивченням якнай-
більш раціонального використання належного державі jus puniendi» [6, с. 52] 
та є, на думку П.А. Фейєрбаха, з якою не можна не погодитись, логічним спів-
відношенням між кримінальною політикою і кримінальним правом [7, с. 55].

Розширює цю константу Ю. Варга, який вважає, що кримінальна полі-
тика разом з кримінальною антропологією складає зміст кримінології, включа-
ючи в своє дослідження і вивчення особливих умов, що сприяють розвитку 
злочинів, зокрема вплив бідності [8, с. 210]. Поділяє цю думку і німецький 
дослідник Ф. фон Ліст, який наголошує, що «кримінальна політика як само-
стійна галузь науки кримінального права може бути протиставлена кримі-
нальному праву у вузькому сенсі», а у широкому значенні її треба розуміти, як 
«систематичну сукупність підстав, що сприяють науковому дослідженню зло-
чину та впливу на нього завдяки покаранню, – узгоджуючись з якими держава, 
за допомогою покарання та споріднених з ним інститутів, повинна боротися зі 
злочином» [9, с. 7]. Отже, кримінально-правова політика як певна ідея 
(напрям) повинна узгоджуватися з діяльністю держави щодо протидії злочин-
ності. Як напрям діяльності держави щодо протидії злочинності розуміють 
кримінально-правову політику М.І. Даньшин, І.Е. Звечаровський, А.А. Мит -
рофанов, М.І. Ковальов, Ю.А. Воронін [10; 11; 12; 13].   

На сьогодення підстави кримінально-правової політики в Україні щодо 
нецільового використання бюджетних коштів (ст. 210 КК) є логічним продо-
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вженням історично-правового підходу, який складається як «логічне узагаль-
нення досвіду, суспільної практики, що, ґрунтуючись на глибокому проник-
ненні в сутність досліджуваного явища, розкриває його закономірності» [14, 
c. 239]. Тобто кримінальне законодавство, хоча і динамічно змінюється, але 
«зберігає свої основні характеристики, сприймаючи попередній правовий 
досвід» [15, c. 51]. Водночас більшість теоретичних підходів, з огляду на демо-
кратичні засади розвитку суспільних відносин, трансформуючись, законодав-
чо унормовуються. Не є винятком і трансформація відповідальності за неці-
льове використання бюджетних коштів.

Історично-правовий аналіз генези факторів криміналізації посягань на 
бюджет України надасть можливість більш ґрунтовно з’ясувати витоки кримі-
нологічної, кримінальної та соціально-правової природи цього явища.

Наше дослідження дає підстави сказати про чотири історичні періоди у 
формуванні та використанні бюджету на теренах України, а саме: перший пері-
од (княжа доба ІХ–ХІІІ ст.) – діяло звичаєве право; другий період (литовсько-
московський ХІV–XVII ст.) – діяло як звичаєве право, так і закон; третій 
період  (імперський період XVIII–XIX ст.) – діяв закон; четвертий період 
(українська державність 1917–1921 рр.) – діяв закон.

Ці періоди найбільш повно висвітлюють історично-правову періодиза-
цію, якої дотримуються правники, історики, економісти, політологи, соціологи 
при аналізі розвитку української державності та права.

Перший період. У період княжої доби ІХ–ХІІІ ст. діяло звичаєве право. 
Як відмічає М.Ф. Володимирський-Буданов, до древніх термінів, що означа-
ють право, «Лътописецъ» відносить такі: «правда», «норовъ», «обычай», «пре-
данье», «пошлина», «поконъ», «законъ» [16, c. 94]. Вищезазначені терміни 
вказують як на походження права, так і на його властивості. Перше – витоком 
права є людська природа (фізична, моральна). Звичаєве право виникає на під-
ставі почуттів людини (інстинкту) щодо діяльності родоплемінних зв’язків, 
сімейних стосунків, перетворюючись із природних явищ почуттів людини у 
вольову діяльність, тобто в те, що повинно бути (право). Важливою формою 
вираження звичаєвого права стали акти торговельних договорів, угод між кня-
зівствами, судові акти, договори з іноземцями та «рецепція чужих законовъ».

Починаючи з ІХ ст., розрізнені князі починають об’єднуватись навколо 
Київського столу. Це сприяло тому, що київський князь мав необмежену владу, 
а ґрунтуючись ще й на релігійній владі, мав спроможність забезпечити як вну-
трішній порядок (управління і суд), так і урівноважити взаємні суперницькі 
взаємовідносини (як кровноспоріднені так, і територіальні), а також захистити 
підданих від зовнішніх ворогів, які зазіхали на територію та майно князівства 
[17, c. 102]. Це засвідчують і літописи ІХ ст. Так, у (первон. лът. подъ 862 г.) 
зазначається «Ръша сами въ себъ: поимщемъ собъ князя, иже бы володълъ 
нами и судилъ по праву». У 970 р. в Київ приходили новгородські люди і про-
сили київського князя стати на чолі їх, кажучи: «аще не поидете къ намъ, то 
налъземъ князя собъ» [16, c. 44–46]. У цей період діяло звичаєве право. Можна 
погодитись з С.В. Юшковим і А.Ф. Бернером, що в «Руській правді» значної 
різниці між кримінальною і цивільною провиною не існувало. Все має приват-
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но-позовний характер і будь-яка провина, заподіяння матеріальної, фізичної 
чи моральної шкоди, визнавалося як «обида» і вважалося злочином [18, c. 160; 
19, с. 291–292; 20; 21 с. 120–121]. 

Письмову форму звичаєве право отримало лише в договорах Олега та 
Ігоря з греками (911 р., 944 р.). Договори мали міждержавний характер і закрі-
плювали дружні стосунки, сприяння у торгівлі, сплату дані греками київсько-
му князю, відповідальність за крадіжку, розбій, а також взаємодію у забезпе-
ченні обопільної безпеки. Факт укладання договорів свідчить про зародження 
класового суспільства та початок торговельних (фінансових) стосунків, що є 
передумовою забезпечення економічної та військової безпеки Київської Русі. 
Так, за договором 911 р. між Київською Руссю і греками греки зобов’язуються 
зберігати любов «къ князем свътлымъ нашимъ Рускымъ» та платити дань, яка 
поділялася між «Кіевомъ, Черниговомъ, Переяславлемъ, Ростовомъ, 
Любечемъ» та іншими містами. Господарством князя (отроками) завідували 
«тіуны», «ключники», а спеціальне фінансове управління здійснювали «дань-
щики» та «митники» [22, с. 67; 23 с. 911; 16, c. 16, 82]. Економічні відносини в 
суспільстві почали формуватися за допомогою грошової одиниці, яка склада-
лася із «скотъ», «кунъ» та «гривні» (злитків срібла) – одиниці виміру металу 
та інших речей. Отже, в кінці ІХ ст. – на початку Х ст. на Русі існував досить 
високий рівень економічного розвитку (ремісництво, торгівля) та правової 
думки, що сприяло визнанню Київської Русі на міжнародній арені та надавало 
змогу Русі впливати як на міжнародні відносини, так і на зародження основ 
(формалізації) міжнародного права. 

Доходи казни здебільшого витрачались на князя, але останній, за дослі-
дженнями Гагемейстера, розподіляв отриману дань і на потреби общини (під-
даних). Так, стосовно розподілу доходів бояри казали князю Володимиру 
Святославовичу: «ратъ многа; оже вира, то на оружьи и на конихъ буди». 
1/3 казни князь забирав собі, а 2/3 йшли на суспільні потреби. Княгиня Ольга 
1/3 данини з древлян віддавала Вижгороду, а 2/3 йшли на потреби Києва; 
князь Ярослав також 2/3 віддавав Києву, але 1/3 залишав собі; Мстислав 
Удалой, взявши дань з чуді, 2/3 віддав новгородцям, а 1/3 – своїм дворовим 
[24; 16, с. 89]. Зважаючи на вищевикладене, слід наголосити, що питання ролі 
податків для забезпечення економічної безпеки держави визначилась одно-
часно з виникненням державності в Київській Русі. Князь брав на себе відпо-
відальність за забезпечення як військової, так і економічної безпеки общини 
(підданих), за що останні підносили йому «дари» і «поклони», а підкорені 
племена були зобов’язані сплачувати данину [25, c. 204; 26, с. 207 ].

Зародження правової думки та застосування права простежується при 
аналізі Руської правди. У цьому документі започатковані такі елементи складу 
злочину, як «об’єктивна» і «суб’єктивна» сторона (умисна чи випадкова). До 
злочинів відносилися: вбивство, порушення церковної віри, пограбування 
тощо. Передбачалася відповідальність за замах на злочин, також започаткова-
но термін «співучасть» (ст. ст. 18, 21, 40, 42, 43) [27, с. 76]. 

На території південно-західних земель Русі-України наприкінці ХІІ – 
початку XIІІ ст. сформувалось нове державне утворення – Галицько-Волинська 
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держава на чолі з Романом Мстиславовичем. Князівська (державна) влада, за 
прикладом Київської Русі, впроваджується в ній через управління, встанов-
лення правових норм (законодавство) та здійснення судочинства. У подаль-
шому під егідою галицько-волинських князів були впроваджені правові норми 
литовців: обслуговування за допомогою застави, княже господарство й адміні-
страція, податкова та судова системи [28, с. 102–104, 107; 29, с. 20–21]. З цього 
часу від імені князя почали управляти (какъ и въ судъ) «каза нести имъніе 
отца своего передъ ся, и порты, и золото, и серебро» (Ипат. лът) та вести гос-
подарство призначені князем «тіунъ», «ключник» і «тіун конюший». За збір 
податків для поповнення казни відповідали «даньщики и мытники». У цей 
період західні і південні землі Русі-України створили свій адміністративно-
політичний осередок, де діяло як єдине законодавство, так і судова система. В 
обіг та урядові зв’язки входить латина, з’явилася княжа печатка з латинськими 
літерами та грамоти князя (правові джерела), які також пишуться латиною. 
Таким чином, уже в ХІІІ ст. були започатковані функції адміністрації і навіть 
державного управління, що сприяло поповненню казни визначеними особами 
«даньщиками», «митниками» та використання казни як для особистих потреб 
князя, так і общини (підданих).  

Другий період – литовсько-московський (ХІV–XVII ст.), діяло як зви-
чаєве право, так і закон. У середині ХІV ст. влада львівських князів і золотоор-
динських ханів почала слабшати, що призвело до нового поділу українських 
земель, гармонізації спільних заходів подальшого розвитку та усвідомлення 
значущості, створення бюджетної системи.

Наприкінці ХІV ст. Буковина увійшла до складу Молдавської імперії; 
Галичина – під Польщу; Волинь, Київські, Чернігово-Сіверські, Переяславські 
та Подільські землі – під Литву. Тому очевидним є те, що законодавча політи-
ка, податкова система і використання фінансових ресурсів цих держав набули 
характеристик, властивих системам держав-поневолювачів [30, с. 33–34].

Литовська феодальна держава поповнення бюджету будувала на основі 
податків, які існували за часів Київської Русі. Так, наприклад, збереглися 
податки, що сплачувались общиною з кожної хати «диму (подимщини)», 
«подворна подать», боргові зобов’язання вирішувались за допомогою застави. 
В грошовому вимірі збиралася «сербщина» та «поголовщина». Управління 
княжим господарство та судочинство здійснювалось також за аналогією [31, 
с. 98; 28, с. 102–104; 29, с. 20–21; 32]. Поряд з цим, в українських містах, де 
діяло Магдебурзьке право, а це Львів (1356 р.), Кам’янець (1374 р.), Луцьк 
(1432 р.), Житомир (1444 р.), Київ (1494 р.), визначення та впровадження 
податків для міського населення (з торгівлі і промислів) надавалося виключно 
магістрату. Отримані кошти переважно йшли на потреби міст, але в разі війни 
магістрат, від імені громади, віддавав до казни князя частину бюджету (казни) 
міста. Уперше при магістраті для розгляду правопорушень були введені дві 
колегії: лава (суд у кримінальних справах) і рада (адміністративний орган і суд 
у цивільних справах).

У ХVI–ХVII ст. на українських землях, де діяло московське правління, 
для поповнення бюджету, поряд з давньоруськими «высъ, мъра, мытъ» і татар-
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ським «тамга», існували «поворотное», «гостинное», «амбарное», «отвоз» і 
«подоходный» податки. Питання про впровадження нових видів податків 
вирішувались на соборах 1613–1615 рр., 1616–1619 рр., 1632 р., 1634 р. та 
1642  . Контроль за збором податків у губерніях здійснював воєвода. Така сис-
тема, за свідченнями Флетчера, сприяла тому, що в кінці ХVI ст. бюджет 
Московської держави склав 1430000 рублів (прямі податки 400 тис., опосеред-
ковані близько 800 тис.). Але, за свідченнями істориків, такий бюджет не міг 
задовольнити потреби держави. Визнано, що діюча система неефективна та не 
спроможна запобігти значним зловживанням цубюджетній сфері. З метою 
покращення управління державними справами та надходженнями до держав-
ної казни замість «тіуновъ (дворскаго), казначеевъ и дьяковъ» була створена 
система приказів: «дворцово-финансовый», військовий, судово-адміністра-
тивний, разбійний, посольський та судовий. «Дворцово-финансовый приказ», 
або великої казни займався управлінням прямих податків держави, які збира-
лися з населення, осіб, що приїхали в гості, та осіб, що займалися торгівлею 
[33]. Нова система сприяла поповненню бюджету (казни). Після її запрова-
дження загальний дохід склав 2229000 рублів, у тому числі митних доходів – 
500 тис., «кружечных» – 100 тис., судовий збір – 15 тис. тощо). Це дало змогу 
частину бюджету виділити на оборонні потреби північної частини України для 
укріплення міст і прикордонних містечок: «Именно «п’ята» или «десятая день-
га» (20% – 10%) и 15-я деньга, на особенныя военныя нужды разстроеннаго 
государства» [16, с. 203–205, 222–224].

Кримінально-правові та цивільно-правові відносини регулювалися 
литовськими статутами (1529 р., 1566 р., 1588 р.), Руською правдою та жалува-
ними, уставними і губними грамотами, які видавалися від імені держави для 
врегулювання правовідносин у губерніях, захисту власності та інтересів цер-
ков, громади й приватних осіб. Губні грамоти надавали право суспільству (гро-
маді) в особі губернської влади (губернатора) затримувати та карати розбійни-
ків. Загальні риси їхнього змісту, як свідчить наше дослідження, лягли в осно-
ву побудови кримінального закону. Також у цей час створено судово-адміні-
стративний приказ – «холопий», «разбойных и помъстных» справ і «посоль-
ський» приказ. 

Литовсько-московське кримінальне законодавство під злочином розу-
міло «кривду» або «шкоду», якими визнавалося порушення Божого і людсько-
го закону, приватного та публічного добра [34, с. 42]. Суб’єктом злочину визна-
ється фізична особа з повним або частковим осудним станом, яка досягла 
7-річного віку, другий статут визнав вік відповідальності з 14 років, а з другої 
половини XVІ ст. суб’єктом злочину визнається особа, яка досягла 16 років. 
Розрізняється умисна і необережна форма вини. Почала існувати відповідаль-
ність за злочини вчинені у співучасті. До найбільш тяжких злочинів відноси-
лися злочини проти держави, релігії, бунт проти порядку управління, вихід з 
християнства тощо.

За часів Запорізької Січі кримінально-правові відносини (XVІ–XVIІ ст.) 
регулювалися на підставі звичаєвого права, а після об’єднання з Московським 
князівством – царськими грамотами та гетьманськими універсалами.
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Для забезпечення економічної безпеки й можливості утримувати вій-
сько Запорізька Січ мала власну казну (скарб) та систему оподаткування, яка 
формувалася під впливом тенденцій розвитку фіскальних інститутів і право-
вої політики і була впроваджена у відповідних правових актах на теренах 
України. Основними податками, що поповнювали казну (скарб) Запорізької 
Січі, були військовий оклад, мито (привізне та ввізне) і податки: господарська 
десятина, «медове», зі спиртного, з шинків, «подимне», «мостове», «рута» та 
«роковщина», що призначалися і на утримання православної церкви й духо-
венства, а також торгові акцизи «торгове», «куфовий» тощо [35, с. 1–19, 
209–239, 442–459; 36, с. 118; 37, с. 26–27; 38, с. 30–31, 34–37].

Третій період. Етап перебування України в складі Австро-Угорської та 
Російської імперії (XVIII–XIX ст.). На початку XVІІІ ст. кримінально-право-
ва політика продовжує формуватися під впливом існуючого соціально-полі-
тичного становища, а саме: впливу Росії, Польщі, Литви.

Джерелом кримінально-правових норм у цей період були: звичаєве 
право, гетьманське законодавство, литовські статути, саксонське зерцало, 
Магдебурське право, порядок судів, російське законодавство.

На початку XVIII ст. Петро І ввів у Росії Військовий статут (1716 р.), 
який визначив та систематизував докази за аналогією із саксонським правом. 
Стадії судочинства було визначено в «Коротком изображении процессов или 
судебных тяжб» (1716 р.). Класифікація злочинів здійснювалась відповідно до 
існуючих традицій (проти монархії, релігії, майна, життя тощ)о. До тяжких 
злочинів у сфері службової діяльності були віднесені казнокрадство та хабар-
ництво. Суб’єктом злочину була особа, що досягла 16 років. Існувала умисна і 
необережна форма вини. Почали діяти такі поняття, як замах на злочин, реци-
див злочину, головний злочинець (малося на увазі виконавець) і співучасники, 
перелік обставин, що пом’якшують покарання. Діяло застосування аналогії в 
кримінальному законодавстві.

Період правління Петра І визначається значним дефіцитом бюджету, 
який було пов’язано із збільшенням державних потреб на утримання війська, 
церкви тощо. Це спонукало до створення сенату – вищого органу виконавчої 
влади та відповідного штату службовців «прихильників», завданням яких 
було визначення й обґрунтування необхідності впровадження нових видів 
податків. Окрім загальних податків («подворная подать, подоходный налог, 
ясакъ»), були впроваджені нові, зокрема «ямскія деньги» на утримання 
«ямів» – пошти по 10 рублів на соху; стрілецька данина (натурою та грошима); 
оброк у зв’язку з відміною намісницького «кормленія», «драгунські гроші», 
«корабельні гроші», «рекрутські гроші», «гербовий збір» і подушний податок. 
Діюча раніше ревізіон-колегія, що здійснювала фінансовий контроль, була 
ліквідована, а її повноваження передані сенату.

Значний дефіцит бюджету та криза у фінансовій сфері, за часів правлін-
ня Олександра І, стали причиною реформування сенату, який стає вищою 
судовою інстанцією із 9 департаментами. Фіскальну політику здійснювало 
міністерство фінансів, що, з метою впорядкування доходів і витрат державного 
бюджету, впроваджує «план фінансів» – програму реформ, автором якої був 
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міністр фінансів М.М. Сперанський. Лейтмотивом плану є підвищення подат-
ків у декілька разів. Для цього ставки гільдійського збору були диференційо-
вані по гільдіях – від 2,5% до 4,75%. Також були підвищені індивідуальні 
акцизи, гербовий збір, подушний податок. Впроваджено прогресивний пода-
ток на прибуток поміщиків від землекористування. 

Запобігання та припинення злочинності, зокрема проти власності ,згід-
но зі «Статутом про запобігання та припинення злочинів» (1842 р.) було спіль-
ним обов’язком губернаторів, поліції та внутрішньої сторожи (стст. 166, 171, 
182). Їхня діяльність щодо запобігання злочинності в бюджетній сфері, визна-
чена в п’ятому розділі, зокрема у ст. 376; «…мъры же, предпринимаемыя 
противъ нарушений Уставовъ Казенного Управленія и Благоустройства по 
святи ихъ съ прочими правилами, въ сихъ Уставахъ предписанными, определя-
ются по принадлежности въ томах V, VI, VII, VIII и XI Свода Законовъ» [39, 
с. 36–37, 59].

У 1845 р. в Росії було прийнято перший кримінальний кодекс «Уложення 
про покарання кримінальні та виправні», який діяв і на теренах України [40].

Чергова реформа податкової системи царської Росії була здійснена 
імператором Миколою ІІ у 1898 році. Реформа була спричинена зростанням 
промисловості й торгівлі. Так, промисловий податок було поділено на дві час-
тини: основний і додатковий. Основний податок повинні були сплачувати всі 
підприємства шляхом купівлі промислових свідоцтв, а додатковий податок 
сплачувався акціонерними товариствами на підставі щорічної фінансової звіт-
ності – залежно від капіталу та прогресивної шкали від прибутку; з інших під-
приємств – у вигляді додаткового розкладного збору та відсоткового збору від 
отриманого прибутку за звітний період.

Зміни в економіці та політична ситуація в державі вплинули на необхід-
ність прийняття у 1903 р. нового кримінального кодексу – Кримінальне уло-
ження, яке затвердив імператор Росії Микола ІІ. Кримінальне уложення скла-
далося з 37 глав і 687 статей. Всі злочини поділялися на три групи: тяжкі зло-
чини, злочини та проступки. Покарання також поділялося на основне, додат-
кове та замінне.

Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що єдиним витоком 
права у цей період стає закон, який став протилежним звичаєвому праву, тобто 
мав реформаторський характер і відповідав соціально-економічним умовам 
розвитку суспільства та державності.

Четвертий період – української державності (1917–1921 рр.) харак-
терний тим, що в 1917 р. Центральна Рада своїм Універсалом проголосила 
Українську Народну Республіку (УНР). 25 листопада 1917 року Центральна 
Рада прийняла закон, яким передбачалось, що до формування Федеративної 
Російської Республіки та утворення її конституції виключне і неподільне 
право видавати закони для УНР належить Українській Центральній Раді. Всі 
закони і постанови, які діяли на території УНР до 27 жовтня 1017 року і не 
змінені та не скасовані Універсалами, законами і постановами Української 
Центральної Ради, продовжили свою дію поряд з законами і постановами УНР 
[41, c. 21]. Центральна Рада уповноважила уряд відповідати як за поповнення 
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бюджету так і вести наполегливу боротьбу з порушниками прав Української 
Республіки. Безпосередню участь в цьому брала створювана міліція, суди, про-
кураторія та народні дружини.

Поповненням бюджету УНР опікувались спільно як адміністративно-
політичний департамент, так і міністерство справ внутрішніх. Так, Циркуляром 
МВС від 5 квітня 1918 року було передбачено, що всі губернські та повітові 
комісари повинні «приймати всі залежні заходи, аби допомогти всім урядовим 
і громадським установам, щодо правіжки ними державних податків» [42, c. 50]. 
Всі видатки для утримання та діяльності державних установ та правоохорон-
них органів здійснювались з Державної Скарбниці на підставі кошторисів [43, 
с. 21; 44, с. 51]. У сільській місцевості, де громада мала понад 30 дворів або 150 
душ «правного населення», створювались громадські управління, до складу 
яких входили староста, його заступник, писар і десятники. За збір податків з 
односельчан, відрахувань до державного бюджету та витрат на громадські 
потреби відповідав призначений скарбник-зборщик. Сприяли йому в цьому 
десятники [45, c. 85–86].

Таким чином, з моменту свого створення УНР сприяє забезпеченню 
правовими методами безпеки громадян, поряду, суспільного благоустрою, 
запобіганню та протидії злочинності, поповненню і законному використанню 
бюджету.

Висновки. Існування держави не може обходитись без податків, попо-
внення бюджету та його використання. Це сприяє захисту людини, населення, 
держави від загроз, забезпеченню їхньої безпеки, життєдіяльності, що і є осно-
вною функцією бюджету протягом усієї історії розвитку та існування людства.

Фактори криміналізації посягань на бюджет України та їх запобігання 
змінювались в залежності від основних напрямків політики князівств і дер-
жав, правового регулювання використання бюджету, порядку організації й 
функціонування органів центральної і місцевої влад, форм їхнього взаємо-
зв’язку та взаємодії, суспільної свідомості й стану правової культури громадян 
і суспільства. Серед усього комплексу факторів криміналізації одними з голо-
вних є історичні, які визначають ґенезу і тенденції історично-правового розви-
тку законодавства, його соціальну обумовленість, ефективність кримінального 
закону, його норм і інститутів, зокрема відповідальність за нецільове викорис-
тання бюджетних коштів.

Наше дослідження дає підстави говорити про чотири історичні періоди 
у формуванні та використанні бюджету на теренах України, а саме: перший 
період (княжа доба ІХ–ХІІІ ст.) – діяло звичаєве право; другий період (литов-
сько-московський ХІV–XVII ст.) – діяло як звичаєве право, так і закон; третій 
період  (імперський період XVIII–XIX ст.) – діяв закон; четвертий період 
(українська державність 1917–1921 рр.) – діяв закон.

Перший період (княжа доба ІХ–ХІІІ ст.) – діяло звичаєве право. 
Поповнення бюджету (казни) за рахунок податків та його використання 
посприяли союзам і племенам слов’янських князівств об’єднатися навколо 
Київської Русі, допомогли урятуватись від руйнувань і спустошень з боку сусі-
дів, забезпечивши військову й економічну безпеку. 
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Починаючи з ХІІІ ст. ,для поповнення казни були започатковані функції 
адміністрації і навіть перші ознаки державного управління.

Другий період (литовсько-московський ХІV–XVII ст.). У цей час діяло 
як звичаєве право, так і закон. В Україні (як на Лівобережжі, так і Правобережжі) 
спостерігалося справжнє розмаїття законодавства. Поповнення казни залежало 
від діючої правової системи, категорії міста (королівське чи великокнязівське, 
приватновласницьке, церковне чи самоврядне), а також від майнового стану та 
роду занять міщанина.

Третій період  (імперський період XVIII–XIX ст.) – діяв закон. Етап 
перебування України в складі Австро-Угорської та Російської імперії визна-
чається тим, що єдиним витоком права у цей період стає закон, який став про-
тилежним звичаєвому праву, тобто мав реформаторський характер і відповідав 
соціально-економічним умовам розвитку суспільства та державності.

Четвертий період (українська державність 1917–1921 рр.). Українська 
Народна Республіка сприяє забезпеченню правовими методами безпеки гро-
мадян, поряду, суспільного благоустрою, запобіганню та протидії злочинності, 
поповненню і законному використанню бюджету.

Законодавець протягом усього часу становлення і розвитку державності 
та законодавства, починаючи з часів Київської Русі і по 1921 р., по-різному 
формує правову політику, але весь час вона спрямована на кримінально-право-
ву охорону використання бюджету. 
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Нікітін Д.Ю. Фактори криміналізації посягань на бюджет України та їх 
запобігання: історично-правовий аналіз 

У статті розкриваються питання, що стосуються факторів криміналізації 
посягань на бюджет України та їх запобігання: історично-правовий аналіз.

Ключові слова: криміналізація посягань, кримінальна політика, протидія зло-
чинності, бюджетні злочини, історично-правовий аналіз.

Никитин Д.Ю. Факторы уголовных посягательств на бюджет Украины и их 
предупреждение: историко-правовой анализ 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся факторов уголовных пося-
гательств на бюджет Украины и их предупреждение: историко-правовой анализ.
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УДК 343: 349.6 (477)

V. Oleiinik

ESSENTIAL ELEMENTS OF A CRIME OF MARINE 
POLLUTION (PART 2 ARTICLE 243 OF THE CRIMINAL 
CODE OF UKRAINE) AND ACTUS REUS OF A CRIME, 

SET IN THE PART 3 OF THIS ARTICLE

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

КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 
ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ (Ч. 2 СТ. 243 КК УКРАЇНИ) 

І ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 3 ЦІЄЇ СТАТТІ

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 243 Кримінального Кодексу України (далі — КК України), та об’єктивні 
ознаки злочину, передбаченого ч. 3 цієї статті, не отримали до цього часу свого 
належного з’ясування в юридичній літературі. Ці ознаки та їх розуміння мають 
важливе значення для теорії кримінального права, а також для правозастосов-
ної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кваліфікуючі ознаки злочину 
забруднення моря певною мірою досліджували такі вчені, як: С.Б. Гавриш, 
О.О. Дудоров, В.Я. Тацій, В.К. Матвійчук, Ю.С. Шемшученко, В.С. Плугатир, 
Н.О. Лопашенко та інші. Проте до цього часу ці проблеми не знайшли свого 
вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні кваліфікуючих ознак злочину,  перед-
баченого ч. 2 ст. 243 КК України, та об’єктивних ознак злочину, передбаченого 
ч. 3 цієї статті

Основні результати дослідження. Загальновизнаним є те, що склади 
злочинів розрізняють за ступенем суспільної небезпечності, що фіксується в 
них законодавцем [1, с. 52]. Виділяють основні і додаткові склади [1, с. 52]. У 
нашому випадку основним слід називати такий склад злочину, який за допо-
могою об’єктивних і суб’єктивних ознак суспільно небезпечного діяння — 
забруднення моря, відображений у ч. 1 ст. 243 КК, диференціюється караністю 
усього суспільно небезпечного діяння. Натомість серед додаткових виділяють 
такі склади, як кваліфіковані і привілейовані. У нашому дослідженні до квалі-
фікованих складів злочину належать ті, що зазначені у ч. 2 ст. 243 КК України, 

© В.П. Олійник, 2016
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які сформульовані законодавцем за суспільною небезпечністю, де суспільна 
небезпечність діянь відповідає такому законодавчому формулюванню: «Ті 
самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову 
загибель об’єктів  тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки» [2]. 
Проте більшість з них виходять за межі складу злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 243 КК України, а такі, як тяжкі наслідки, завдані злочином (п. 5 ст. 67 КК), 
в інтерпретації ч. 2 ст. 249 КК охоплюються цією частиною статті, тому впли-
вають на кваліфікацію злочину, оскільки знайшли своє закріплення як квалі-
фікуюча ознака конкретного складу злочину. 

При застосуванні покарання в таких випадках суд не може враховувати 
ї кваліфікуючу ознаку при призначенні покарання як таку, що його обтяжує 
(ст. 67 КК України). Це положення знайшло своє підтвердження в абз. 2 п.4 
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003  № 7 (із змінами 
і доповненнями, внесеними Постановами Пленуму Верховного Суду України 
від 10.12.2004  № 18, від 12.06.2009 № 8, від 06.11.2009  №11) [3, с. 68].

Отже, ч. 2 ст. 243 КК передбачає кримінальну відповідальність за: «Ті 
самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову 
загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки» [2].

Для з’ясування кваліфікуючих ознак цього злочину, нам необхідно 
визначитися з термінологією, яку законодавець використовує у диспозиції ч. 2 
ст. 243 КК України. Це стосується термінів «ті самі діяння», «загибель людей», 
«захворювання людей», «масова загибель об’єктів тваринного світу», «масова 
загибель об’єктів рослинного світу», «інші тяжкі наслідки» [2]. У цьому кон-
тексті слід звернути увагу на те, що у попередньому нашому дослідженні 
«Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України» 
(«Юридична наука». — №7. — 2016) ми вже дослідили об’єктивну сторону зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, а тому деякі положення можемо 
використати для розкриття кваліфікуючих ознак у цій статті. 

У ч. 2 ст. 243 КК України йдеться про поняття «ті самі діяння», оскільки 
вони передбачені ч. 1 цієї статті, тому скористаємося термінологією, що в ній 
використовується. Так, об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 
КК, вчинена шляхом такої дії як забруднення моря з порушенням спеціальних 
правил може полягати в забрудненні внутрішніх морських чи територіальних 
вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України 
такими засобами вчинення цього злочину як матеріалами чи речовинами 
шкідливими для життя чи здоров’я людей або відходами з відповідних джерел 
забруднення, в перерахованих у законі місцях вчинення злочину внаслідок 
порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи 
здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним 
видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах 
внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі 
зазначених матеріалів, речовин і відходів. Слід акцентувати увагу на тому, що 
у першій формі прояву цього злочину він може відбуватися як шляхом дії, так 
і бездіяльності, а в його другій формі прояву — лише шляхом дії. Бездіяльність 
у першій формі прояву цього злочину може проявлятися у невжитті водоко-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 8(62)/2016

75

ристувачем відповідних заходів щодо запобігання забруднення моря, зокрема 
недопущення скидання у море стічних вод з джерел вчинення злочину, які 
містять збудників інфекційних захворювань, за обсягом скидання забруднюю-
чих речовин, що перевищують гранично допустимі концентрації.

Таким чином, маючи положення стосовно тих самих діянь, передбаче-
них ч. 1 ст. 243 КК України, засоби вчинення злочину, місце вчинення злочину 
та джерел вчинення цього злочину, з’ясуємо наслідки вчинення злочину в ч. 2 
цієї статті, необхідний причинний зв’язок між діяннями й наслідками, що 
настали. Стосовно поняття «ті самі діяння», яке використав законодавець, то 
загальновизнаними у теорії кримінального права є те, що діяння — це дія або 
бездіяльність (дві форми поведінки особи), а тому використання такого понят-
тя в ч. 2 ст. 243 КК України не суперечить існуючим обов’язковим ознакам 
об’єктивної сторони цього злочину, де йдеться, як зазначено в нашому дослі-
дженні щодо ознак об’єктивної сторони злочину, саме про дії, бездіяльність. 

Кримінально-правова кваліфікація за об’єктивною стороною злочину 
(ч. 2 ст. 243 КК України) також передбачає, окрім з’ясування характеру сус-
пільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності), встановлення визначених 
шкідливих наслідків [4, с. 78]. У цьому сенсі в ч. 2 ст. 243 КК України зазна-
чаються такі злочинні наслідки: «якщо вони спричинили загибель або захво-
рювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або 
інші тяжкі наслідки» [2]. Кваліфікуючими обставинами тут є реальна шкода — 
суспільно небезпечні наслідки. Це свідчить про те, що встановлення цих обста-
вин (фактів) об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 243 КК 
України, має велике практичне значення. При цьому підставою для притягнен-
ня до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 243 КК України може слугувати 
встановлення хоча б одного із наслідків, зазначених у диспозиції цієї статті. 

Під суспільно небезпечними наслідками стосовно ч. 2 ст. 243 КК 
України слід розуміти тільки ті, які названі в цій статті. Це означає, що інші 
наслідки, ніж ті, що вказані в законі при кваліфікації злочину за ч. 2 ст. 243 КК 
України, не мають юридичного значення і до уваги не приймаються при вирі-
шенні питання про підстави кримінальної відповідальності. Стосовно терміна 
«наслідок», то необхідно погодитися з професором В.К. Матвійчуком, що цей 
термін не знайшов тлумачення в довідкових джерелах [5, с. 153]. Для його 
пояснення, на наше переконання, важливо скористатися філософськими кате-
горіями «підстава» і «наслідок» [5, с. 153]. Ці категорії відображають зв’язок 
між протилежними моментами дійсності, за якою певне явище (підстава) 
визначає інше (наслідок) [6, с. 364], тому справедливо, на наш погляд, ствер-
джує В.К. Матвійчук, що підстава завжди є цілісною нерозчленованою сутніс-
тю, що за своєю природою зумовлює наслідок, який характерний для злочинів 
з матеріальними складами [5, с. 153]. 

У ч. 2 ст. 243 КК України перераховані такі суспільно небезпечні наслід-
ки: «загибель людей», «захворювання людей», «масова загибель об’єктів тва-
ринного світу», «масова загибель об’єктів рослинного світу», «інші тяжкі 
наслідки» [2]. 
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Для з’ясування кожного з описаних у законі (ч. 2 ст. 243 КК України) 
наслідків проаналізуємо  погляди, наведені у літературних джерелах. 

Що стосується такого наслідку, як «загибель людей», то: 1) В.І. Антипов, 
А.М. Миколенко, С.Б. Гавриш під загибеллю людей розуміють смерть хоча б 
однієї людини [7, с. 546; 8, с. 518; 9, с. 491]; 2) В.С. Плугатир, О.В. Кришевич, 
О.О. Дудоров під загибеллю людей розуміють смерть двох або більше людей 
[10, с. 533; 11, с. 722]; 3) В.К. Матвійчук стверджує, що під загибеллю людей 
слід розуміти зазначені діяння, якщо була спричинена загибель як однієї, кіль-
кох осіб, так і масова їх загибель [5, с. 176].

Аналіз зазначених точок зору свідчить про те, що позиція  В.І. Антипова, 
А.М. Миколенка, С.Б. Гавриша суперечить терміну «загибель людей», оскіль-
ки йдеться про загибель хоча б однієї людини. Нам більше імпонує позиція 
В.С. Плугатиря, О.В. Кришевича та О.О. Дудорова, оскільки вона не супере-
чить законодавчому положенню «загибель людей». 

Стосовно такого наслідку, як «захворювання людей» існують такі 
судження: 1) С.Б. Гавриш зазначає, що під захворюванням людей слід розуміти 
захворювання трьох і більше людей, причинно пов’язане із забрудненням моря 
[9, с. 431]; 2) А.М. Миколенко стверджує, що під захворюванням людей слід 
розуміти захворювання, небезпечні для життя і здоров’я людей, і поєднані з 
нестійкою або стійкою утратою працездатності [8, с. 518]; 3) О.О. Дудоров 
зазначає, що такою ознакою слід вважати заподіяння шкоди здоров’ю окремих 
осіб або хоча б однієї людини, що відповідає за ступенем тяжкості — тяжким 
або середньої тяжкості тілесним ушкодженням; заподіяння шкоди здоров’ю 
населення (поява спадкових патологій, потворності або інших відхилень у роз-
витку дітей, скорочення тривалості життя, істотне підвищення рівня захворю-
ваності населення тощо) [12, с. 647]; 4) В.І. Антипов  стверджує, що під захво-
рюванням людей слід розуміти хворобу двох або більше осіб [13, с. 542]; 
5) В.К. Матвійчук зазначає, що до ознаки «захворювання людей» слід відноси-
ти: а) захворювання не менше як двох осіб на захворювання, небезпечні для 
життя та здоров’я; б) поява спадкових патологій, потворності та інших відхи-
лень у розвитку дітей, скорочення тривалості життя, істотне підвищення 
захворюваності населення [5, с. 178].

Аналіз існуючих точок зору стосовно такої ознаки, як «захворювання 
людей», свідчить про наявність певних неточностей. Так, позиція С.Б. Гавриша 
не розкриває змісту захворювання. Більш вдалою є позиція А.М. Миколенка, 
оскільки вона не суперечить припису закону «захворювання людей». Точка 
зору О.О. Дудорова не враховує положення закону, де зазначається «захворю-
вання людей», а не людини. Крім того, в ній усупереч позицій закону йдеться 
про завдання середньої тяжкості й тяжких тілесних ушкоджень, що не відпо-
відає буквальному (граматичному тлумаченню) цієї ознаки і призводить до 
підміни цієї ознаки іншими тяжкими наслідками [5, с. 178]. Важливо зрозумі-
ти, що поняття «захворювання» визначають медичні науки, а не кримінальне 
право. Під захворюваністю слід розуміти статистичний показник стану 
здоров’я населення: кількість зареєстрованих на сто, одну тисячу або десять 
тисяч населення певної території за один рік [14, с. 338]; захворюваність —  це 
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«поява хвороби десь, у когось» [14, с. 338]; захворювати — це «…занедужувати, 
починати хворіти» тощо [14, с. 338]. Вищезазначене свідчить про те, що захво-
рюваність — це не завдання тілесних ушкоджень, а наявність певної хвороби.

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати визначення 
ознаки «захворювання людей»: «Під захворюванням людей слід розуміти 
захворювання не менше як двох осіб на захворювання, небезпечні для життя і 
здоров’я людей; захворювання, що призводить до появи спадкових патологій, 
потворності або інших відхилень, у тому числі у розвитку дітей, скорочення 
тривалості життя, істотне підвищення рівня захворюваності населення тощо».  

Наступна ознака (наслідки) «масова загибель об’єктів тваринного і рос-
линного світу», передбачена ч. 2 ст. 243 КК України, також трактується нео-
днозначно: 1) А.М. Миколенко зазначає, що цю ознаку слід розуміти як заги-
бель значної кількості риби, великої кількості тварин, живих організмів і рос-
лин, що мешкають і зростають у водоймах [8, с. 518]; 2) В.С. Плугатир, 
О.О. Кришевич стверджують, що масова загибель об’єктів тваринного чи рос-
линного світу (оціночне поняття) — це знищення значної кількості представ-
ників флори і фауни, що тягне за собою неможливість їх відтворення та вико-
ристання протягом тривалого часу в певному регіоні (з’ясування питання про 
те, чи є загибель або захворювання об’єктів тваринного чи рослинного світу 
масовими, слід досліджувати відомості про чисельність тварин, риби, інших 
організмів, що загинули чи захворіли, їх поширеність на території України або 
конкретної адміністративно-територіальної одиниці (п. 5 ППВСУ від 10 груд-
ня 2004 року № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші право-
порушення проти довкілля»)) [10, с. 544]; 3) С.Б. Гавриш упевнений, що під 
загибеллю об’єктів тваринного і рослинного світу слід вважати загибель риби 
або у певній акваторії, або в місцях нересту. Критеріями у даному випадку 
виступають два моменти: перший — повинна бути встановлена велика кіль-
кість загиблої риби одного чи декількох видів; другий — вартість загиблої риби 
повинна оцінюватися у великих або особливо великих розмірах. Для з’ясування 
питання про те, чи є загибель або захворювання об’єктів тваринного світу 
масовими, необхідно досліджувати відомості про чисельність тварин, риби, 
інших організмів, що загибнули чи захворіли, їх поширеність на території 
України або конкретної адміністративно-територіальної одиниці (див. п. 5 
ППВСУ від 10 грудня 2004 року №17 «Про судову практику у справах про 
злочини та інші правопорушення проти довкілля») [9, с. 431]; 4) В.І. Антипов 
упевнений, що «масова загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу — це 
загибель такого числа тварин або знищення рослин на таких площах (про 
поняття тваринного і рослинного світу див.: пп. 10—11 коментарю до ст. 238 
КК), які є співставленими з розмірами загальної популяції відповідного виду 
тварин або площами зростання відповідних рослин. Зокрема, це загибель зна-
чної кількості тварин, всієї або більшої частини риби у водоймі або на значній 
площі, великої кількості цінних порід, риб, інших об’єктів тваринного світу…» 
[7, с. 542]; 5) О.О. Дудоров стверджує, що під цією ознакою розуміють оціноч-
не поняття, яке потрібно у кожному конкретному випадку враховувати, зокре-
ма кількість і екологічну цінність знищених об’єктів флори та фауни, можли-
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вість її відтворення, площу виведення з ладу угідь або площу, на якій знищено 
тварин, рибу чи рослини, вартісне вираження заподіяної довкіллю й  обрахо-
ваної за відповідними таксами, обсяг і вартість робіт, які необхідно провести 
для ліквідації негативних наслідків [12, с. 647—650].

Аналіз існуючих точок зору стосовно наслідків «масова загибель об’єктів 
тваринного чи рослинного світу» дає підстави погодитися з В.К. Матвійчуком, 
що автори зазначених точок зору від загибелі зазначених природних об’єктів 
переходять до їх безпосереднього знищення, що не відповідає буквальному 
описанню закону (ч. 2 ст. 243 КК України) [5, с. 180]. Стосовно інших 
роз’яснень, то вони взаємодоповнюють одне одного. Оптимальне визначення 
цієї ознаки запропонував В.К. Матвійчук, який стверджує, що «під масовою 
загибеллю об’єктів тваринного і рослинного світу потрібно розуміти загибель 
такої кількості тварин або рослин на таких площах, які є співставними з роз-
мірами загальної популяції відповідного виду тварин або площею зростання 
відповідних рослин (наприклад, загибель значної частини тварин, великої 
кількості цінних порід об’єктів тваринного і рослинного світу на значних пло-
щах)» [5, с. 180]. При оцінці такої ознаки потрібно в кожному конкретному 
випадку враховувати такі критерії: 1) велика кількість таких об’єктів; 2) вели-
ка екологічна цінність зазначених природних об’єктів; 3) можливість їх від-
творення; 4) вартісне велике вираження шкоди; 5) обсяг і вартість робіт, які 
необхідно провести для ліквідації негативних наслідків. 

Стосовно такої ознаки (наслідків) ч. 2 ст. 243 КК України, як «інші 
тяжкі наслідки» існують різні погляди, які потрібно конкретизувати до зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 243 КК України: 1) В.С. Плугатир, О.О. Кришевич 
під іншими тяжкими наслідками розуміють: загибель однієї людини; заподі-
яння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам (крім тяжких тілес-
них ушкоджень, які є небезпечними в момент заподіяння); генетичне  пере-
творення тих чи інших природних об’єктів тощо [10, с. 533—534]; 
2) А.М. Миколенко впевнений, що до інших тяжких наслідків можна віднести 
завдання шкоди зонам відпочинку або перешкоджання іншим законним видам 
використання моря [8, с. 518]; 3) С.Б. Гавриш під іншими тяжкими наслідками 
розуміє заподіяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвище-
ною небезпекою для всього, руйнуванням чи істотним ушкодженням значних 
природних територій, втратою унікальних і рідкісних об’єктів природи, зане-
сених до Червоної книги України, масовими захворюваннями людей чи їх 
загибеллю, масовою загибеллю чи масовими тяжкими захворюваннями диких 
тварин на великій території, настання менш небезпечних наслідків, але на при-
родних територіях, визнаних зоною екологічного лиха (тобто майнова шкода 
державі, що визначається з урахуванням витрат на ліквідацію наслідків 
забруднення, загибелі, тваринного і рослинного світу) [9, с. 431]; 4) В.І. Антипов 
до інших тяжких наслідків відносить заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
двом або більше особам, великих матеріальних збитків державній, громадській 
організації або громадянам, а так само тривалий простій підприємств, цехів 
або їх виробничих дільниць тощо [7, с. 525]; 5) В.К. Матвійчук зазначає, що під 
іншими тяжкими наслідками слід розуміти лише ті, які лежать за межами 
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трьох попередніх ознак: а) заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень; б) підвищення рівня захворюваності людей; в) прояв шкідливих 
спадкових змін у людей; г) скорочення тривалості життя людей; д) порушення 
статевих функцій у людей; є) масове отруєння; ж) поява виродження або 
видимих відхилень у розвитку дітей; з) істотне пригнічення імунної системи; 
і) особливо великі матеріальні збитки, в тому числі пов’язані з відновленням 
належної якості водних об’єктів та інших природних об’єктів; й) неможливість 
проживання населення на певній території, і в зв’язку з цим вимушене пере-
селення людей [5, с. 172].

Аналіз існуючих точок зору свідчить, що С.Б. Гавриш у переліку інших 
тяжких наслідків включає масове захворювання людей, масову загибель диких 
тварин тощо, які відносяться до інших наслідків. Перелік інших тяжких 
наслідків, запропонованих В.К. Матвійчуком, може бути доповнений таким 
чином: 1) загибель однієї людини; 2) генетичне перетворення тих чи інших 
природних об’єктів; 3) завдання шкоди зонам відпочинку; 4) руйнування чи 
інше істотне ушкодження значних природних територій: 5) майнова шкода 
державі, що визначається з урахуванням витрат на ліквідацію наслідків 
забруднення моря.

До обов’язкових ознак цього злочину відноситься і причинний зв’язок. 
Проте не можна погодитися з думкою С.Б. Гавриша, що наслідки і причинний 
зв’язок завжди обов’язкові при оцінці зовнішньої сторони злочинного пося-
гання [15, с. 173–174]. Це, на наш погляд, суперечить і позиції законодавця, 
який диференціює в нормах КК Особливої частини відповідальність залежно 
від настання або ненастання злочинних наслідків, а тому вважає причинний 
зв’язок і злочинні наслідки обов’язковими ознаками об’єктивної сторони зло-
чину з матеріальним складом. Не варто зупинятися на загальній характеристи-
ці такої ознаки об’єктивної сторони складу злочину, як причинний зв’язок, 
оскільки ця проблема достатньо опрацьована в опублікованих працях [16, 
с. 1–20; 17, с. 7; 18, с. 1–16]. Однією з найбільш складних проблем є проблема 
причинного зв’язку при бездіяльності. Це важливо тому, що багато злочинів у 
сфері охорони навколишнього природного середовища можуть вчинятися 
тільки шляхом бездіяльності. Як ми вже зазначали,  злочин, передбачений ч. 1 
ст. 243 КК у першій формі його прояву, може вчинятися як шляхом дії, так і 
бездіяльністю, а отже, якщо за ч. 2 ст. 243 КК ці діяння вчиняються у першій 
формі прояву злочину, то це стосується причинного зв’язку при бездіяльності. 
У джерелах з кримінального права існують розбіжності щодо трактування 
причинності при бездіяльності. Зокрема, одні вбачають причинність у вольо-
вому характері бездіяльності [19, с. 34–39]; інші заперечують наявність у при-
роді причинності за бездіяльністю [20, с. 88–89]; дехто знаходить причинність 
бездіяльності у здатності людини використовувати засоби та сили природи і 
суспільства для завдання шкоди [21, 100]. Зроблений нами аналіз цих точок 
зору дозволяє стверджувати, що розбіжності існують, в основному, стосовно 
доказування причинності при бездіяльності. На наше переконання, слід пого-
дитися з С.Б. Гавришем і Г.В. Тимейко, що бездіяльність може стати причиною 
шкідливих наслідків, оскільки поведінка людини якісно відрізняється від 
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явищ природи своїм усвідомленням, вольовим характером [15, с. 180; 22, 
с. 130]. Слід погодитися з тим, що оскільки поведінка має соціальний характер, 
не можна не враховувати в цьому процесі і вплив суспільних законів [22, 
с. 131]. Тому обставинами, що обумовлюють причинність при бездіяльності, є 
жорстка прив’язка всіх елементів злочину до ознак складу злочину, який буде 
відсутнім без якогось елемента. 

Кваліфікація за об’єктивною стороною за ч. 2 ст. 243 КК України перед-
бачає встановлення причинного зв’язку, тобто залежності між указаними в ч.1 
ст. 243 КК протиправними діяннями у першій формі прояву цього злочину 
(діями, бездіяльністю і наслідками, що настали за ч. 2 ст. 243 КК України), а 
також між діями у другій формі прояву злочину (ч. 1 ст. 243 КК України) і 
наслідками, описаними в ч. 2 ст. 243 КК. Тобто у разі необхідності обґрунту-
вання суспільно небезпечних наслідків, що настали, які перераховані в ч. 2 цієї 
статті, перед досудовим слідством чи судом при кримінальному провадженні 
постає завдання збору, узагальнення та систематизації доказів. Це свідчить про 
те, що для настання кримінальної відповідальності за забруднення моря між 
протиправними діяннями і наслідками, що настали (перерахованими в ч. 2 
ст. 243 КК України), необхідно встановити юридично значимий причинний 
зв’язок.

Формулювання ознак протиправності містяться у кримінально-право-
вих нормах, передбачених ч. 1 ст. 243 КК України. Поведінка людини, яка під-
падає під ці ознаки, і настання внаслідок цього таких наслідків (перерахованих 
у ч. 2 цієї статті) повинні виділятися в окрему систему і співставлятися один з 
одним. Констатація при цьому прямого безпосереднього, тобто необхідного 
причинного зв’язку між протиправною поведінкою і наслідками, що настали, є 
вже підставою для кваліфікації цієї поведінки як причини наслідків, що наста-
ли [23, с. 126–131]. Причинний зв’язок між забрудненням моря матеріалами 
чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або відходами вна-
слідок порушення спеціальних правил, або причинний зв’язок між незакон-
ним скиданням чи похованням в межах внутрішніх морських чи територіаль-
них вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин відхо-
дів і наслідками, які настали (що перераховані в ч. 2 ст. 243 КК), повинен 
встановлюватися належними особами з використанням відповідної методики 
й обладнання. Такий причинний зв’язок підлягає документальному відобра-
женню. Засоби вчинення цього злочину можуть бути визнані небезпечними як 
за ознакою миттєво викликаною інтоксикацією, так і за ознакою наслідків. Це 
значить, що при кваліфікації діяння і кримінального провадження за ч. 2 
ст. 243 КК України завжди треба з’ясовувати характер шкоди. 

Аналіз публікацій з кримінального права, виданих з моменту прийняття 
нового КК України 2001 р. (ст. 243 КК), свідчить, що це питання залишилося 
поза увагою авторів. Необхідно звернути увагу, що у справах із забруднення 
моря (у першій формі прояву цього злочину) необхідно враховувати таке: 
1) причинний зв’язок має встановлюватися між діяннями (діями або бездіяль-
ністю) забруднення моря матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя 
чи здоров’я людей, або відходами внаслідок порушення спеціальних правил і 
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наслідками загибеллю або захворювання людей, масовою загибеллю об’єктів 
тваринного і рослинного світу або іншими тяжкими наслідками. Тобто йдеться 
про необхідний причинний зв’язок. Стосовно другого прояву цього, то йдеться 
про дії — незаконне скиданням чи похованням в межах внутрішніх морських 
чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, 
речовин, якщо вони спричинили ті ж наслідки (ч. 2 ст. 243 КК).

Злочини, передбачені чч. 1 та 3 ст. 243 КК України, відносяться до так 
званих формальних складів. Аналіз кримінальних справ показав, що в 100 % 
розслідуваних за чч. 1 та 3 ст. 243 КК України справ ці злочини відносяться до 
так званих злочинів із «формальними складами». Ч. 3 ст. 243 КК України 
передбачає відповідальність за бездіяльність. Бездіяльність проявляється у 
неповідомленні спеціально відповідальними за те особами морських чи пові-
тряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації 
найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а в разі 
скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи на скидання, 
інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби ски-
дання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територі-
альних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що 
містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це ство-
рило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло 
завдати шкоди зонам лікування і  відпочинку або перешкодити іншим закон-
ним видам використання моря [2].

Стосовно об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 3 ст. 243 КК 
України, існують такі погляди: 1) С.Б. Гавриш зазначає, що об’єктивна сторона 
злочину, передбаченого цією частиною статті, установлює відповідальність за 
неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та пові-
тряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації 
найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а в разі 
скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи на скидання, 
інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби ски-
дання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територі-
альних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що 
містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це ство-
рило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло 
завдати шкоди зонам лікування і  відпочинку або перешкодити іншим закон-
ним видам використання моря [9, с. 432]; 2) А.М. Миколенко стверджує, що 
об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 3 ст. 243 КК України, включає в 
себе обов’язкове неповідомлення спеціально відповідальними за це особами 
морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в 
морі, адміністрації найближчого порту України чи уповноваженому органу або 
особі, про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої необхідності ски-
дання або невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територі-
альних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин або сумішей, що 
містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це ство-
рило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло 
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завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим закон-
ним видам використання моря [8, с. 518]; 3) В.С. Плугатир і О.О. Кришевич 
упевнені, що ознаками об’єктивної сторони злочину за ч. 3 ст. 243 КК України 
є: бездіяльність, яка полягає у неповідомленні інформації  про підготовлюване 
або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати 
шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені 
норми, інших відходів, особою, яка була зобов’язана і мала можливість здій-
снити таке повідомлення; створення у зв’язку з неповідомленням такої інфор-
мації небезпеки для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи небез-
пеки завдання шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкоджання іншим 
законним видам використання моря [10, с. 554]; 4) О.О. Дудоров заявляє, що 
об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 3 ст. 243 КК України, проявля-
ється у неповідомленні про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої 
потреби скидання чи невідворотні втрати шкідливих речовин чи сумішей, що 
містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це ство-
рило небезпеку для життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло 
завдати шкоди зонам лікування і  відпочинку або перешкодити іншим закон-
ним видам використання моря [11, с. 749].

Аналіз існуючих точок зору свідчить, що С.Б. Гавриш, А.М. Миколенко 
замість визначення об’єктивних ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 243 КК 
України, відтворюють у повному описанні диспозицію ч. 3 ст. 243 КК України. 
Натомість В.С. Плугатир, О.О. Кришевич та О.О. Дудоров також замість відо-
браження ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 3 ст. 243 КК 
України, вказують лише на одну обов’язкову ознаку — бездіяльність, а інші не 
згадують. 

Насамперед зупинимося на такій ознаці об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 243 КК України, як бездіяльність. У чинному законодав-
стві (ч. 3 цієї статті) ця ознака відображена таким чином: 1) неповідомлення 
спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або 
інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого 
порту України, іншому уповноваженому органу або особі, інформації про під-
готовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідво-
ротні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України 
або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речови-
ни понад встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам 
лікування і  відпочинку або перешкодити іншим законним видам використан-
ня моря; 2) неповідомлення спеціально відповідальними за те особами мор-
ських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, 
адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або 
особі, а у разі скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи 
на скидання, інформації про скидання з метою поховання в межах внутрішніх 
морських  і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих 
речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, 
інших відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей або 
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живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку 
або перешкодити іншим законним видам використання моря [2].

З’ясуємо терміни, які свідчать про бездіяльність у першій і другій фор-
мах прояву цих злочинів. Неповідомлення інформації полягає в тому, що спе-
ціально відповідальні особи морських та повітряних суден, інших засобів і 
споруд, що знаходяться в морі, не надають адміністрації найближчого порту 
України, іншому уповноваженому органу чи особі, необхідну інформацію про 
підготовку або скидання шкідливих речовин, матеріалів чи відходів у межах 
внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі (при 
цьому йдеться про скидання, яке вчиняється вимушено, унаслідок крайньої 
потреби, з тим, щоб запобігти заподіянню іншої шкоди, зокрема зливання 
палива з літака, який намагається вчинити вимушену посадку, скидання ван-
тажу із судна з метою забезпечити його плавучість під час аварії) [10, с. 555]. 
Згідно з п. 9 Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 
від забруднення та засмічення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України № 953-2015-п від 13.10.2015, «у  разі  будь-якого  скидання із суден у 
внутрішні морські води та територіальне море України забруднюючих  речо-
вин,  в  тому числі вод,  що їх містять, та сміття, або їх втрат, а також у разі 
виникнення  загрози такого скидання або втрати  капітан судна зобов’язаний 
терміново повідомити про це капітана найближчого морського порту, вжити 
заходів до максимального зменшення скидання або втрати та до ліквідації 
забруднення» [24].

Слід зважити на те, що у другій формі прояву цього злочину (ч. 3 ст. 243 
КК) спеціально відповідальні особи морських та повітряних суден або інших 
засобів і споруд, що знаходяться в морі, зобов’язані повідомити адміністрації 
найближчого порту України, іншому уповноваженому органу, а також у разі 
скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи на скидання, 
інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби ски-
дання зазначених вище шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речо-
вини понад встановлені норми, інших відходів.

Наступного ознакою об’єктивної сторони цього злочину (ч. 3 ст. цієї 
статті) є місце його вчинення — межі внутрішніх морських вод і територіаль-
них вод України або відкритого моря [2]. Крім того, обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони цього злочину є засоби вчинення злочину — це шкідливі 
речовини чи суміші, що містять речовини понад встановлені норми, інші від-
ходи. Важливо, що в ч. 3 ст. 243 КК України законодавець позначив таку 
обов’язкову ознаку, як джерела вчинення злочину, тобто яка означає те, звідкі-
ля видаляються засоби вчинення злочину — це морські, повітряні судна, спо-
руди, ємкості, що знаходяться у морі. У той же час для цього злочину харак-
терна така ознака об’єктивної сторони, як обстановка вчинення злочину — 
скидання та невідворотні втрати внаслідок крайньої потреби (що свідчить про 
збіг подій чи обставин вчинення злочину).

Певною мірою ці положення вирішуються у зарубіжному кримінально-
му законодавстві [25; 26; 27; 28].
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Висновки. На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, 
що: 1) автори існуючих публікацій ототожнюють імовірність, можливість, 
загрозу настання наслідків з реальним настанням наслідків, що є помилковим; 
2) кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 243 КК України, 
є: загибель людей; захворювання людей; масова загибель тваринного світу; 
масова загибель рослинного світу; інші тяжкі наслідки (які розкриті автором у 
тексті статтті); 3) обов’язковими ознаками об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 243 КК України, є: бездіяльність, місце вчинення зло-
чину, засоби вчинення злочину, обстановка вчинення злочину, джерела вчи-
нення злочину.   
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Олійник В.П. Кваліфікуючі ознаки злочину забруднення моря (ч. 2 ст. 243 
КК України) і об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 цієї статті

У статті проведено дослідження кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 243 Кримінального Кодексу України, та об’єктивних ознак злочину, передбаче-
ного ч. 3 цієї статті. Автор досліджує існуючі точки зору, критично їх оцінює, пропо-
нує своє бачення задекларованої проблеми і доводить, що ці ознаки та їх розуміння 
мають важливе значення для теорії кримінального права, а також для правозасто-
совної діяльності. 

Ключові слова: кваліфікуючі ознаки, наслідки, загибель людей, захворювання 
людей, масова загибель об’єктів тваринного світу, масова загибель об’єктів рослинно-
го світу, інші тяжкі наслідки дія, бездіяльність, злочин, забруднення моря, об’єктивні 
ознаки злочину.

Олейник В.П. Квалифицирующие признаки преступления загрязнения 
моря (ч. 2 ст. 243 УК Украины) и объективные признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 3 этой статьи

В статье проведено исследование квалифицирующих признаков преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Украины, и объективных признаков 
преступления, предусмотренного ч. 3 этой статьи. Автор исследует существующие 
точки зрения, критически их оценивает, предлагает свои наработки по задеклариро-
ванной проблемы и доказывает, что эти признаки и их понимание имеют важное 
значение для теории уголовного права, а также для правоприменительной деятель-
ности.

Ключевые слова: квалифицирующие признаки, последствия, гибель людей, 
заболевания людей, массовая гибель объектов животного мира, массовая гибель 
объектов растительного мира, иные тяжкие последствия действие, бездействие, 
преступление, загрязнение моря, объективные признаки преступления.

Oleiinik V.  Essential Elements of a Crime of Marine Pollution (part 2 
article 243 of the Criminal Code of Ukraine) and Actus Reus of a Crime, Set in the 
Part 3 of this Article  

In this article essential elements of a crime of marine pollution, set in part 2, 
article 243 of the Criminal Code of Ukraine and actus reus of a crime, set in the part 3, 
article 243 of this Code, are researched. The author analyzes existing points of view on the 
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matter, critically reviews them, suggests his own results on the matter, and proves significant 
importance of the mentioned elements for criminal law theory and law enforcement practice. 

Keywords: Essential Elements; Consequences; Loss of Human Life; Human Diseases; 
Mass Loss of Flora; Mass Loss of Fauna; Other Heavy Consequences; Action; Lack of Action; 
Crime; Marine Pollution; Actus Reus.

Стаття надійшла до редакції  28.06.2016. 
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ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR FRAUD COMMITTED BY ILLEGAL 

TRANSACTIONS USING COMPUTER TECHNOLOGY

Formulation of the problem.  Globalization of law is defined as “the world-
wide progression of transnational legal structures and discourses along the dimen-
sions of extensity, intensity, velocity and impact”. On the same context, the term of 
global law means “the setting up of the Institute acknowledges the impact of law 
across national boundaries and the need to deepen inquiry into comparative 
approaches to law and legal study.” 

Global law means also that ““the law and its practice in a global environ-
ment”, or “a multicultural, multinational, and multidisciplinary legal phenomenon 
finding its roots in international and comparative law and emerging through the 
international legal practice that was prompted by the globalization of the world 
economy” [1].

Steven Shavell, scientist from Harvard uses the term “property rights” to 
refer broadly to two subsidiary types of rights, possessory rights and rights of trans-
fer. What are often called possessory rights allow individuals to use things and to 
prevent others from using them.  A particular possessory right is a right to commit 
a particular act or a right to prevent others from committing a particular act. The 
other type of right associated with the notion of property rights is a right to transfer 
a possessory right, that is, the option of a person who holds a possessory right to 
give it to another person (usually, in exchange for something) [2].

Revolutionary development of information technologies became a part of our 
life and simplified it so much that we already cannot do without mobile phones, 
computers, the Internet etc. At the same time, one should remember that the nov-
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elty creates a new field for criminal identify elements instead of defining informa-
tion. 

Crimes committed with the help of information technologies have larger 
dimensions and complicate investigation in comparison with classical criminal 
methods [3].

What is “property?” The term is extraordinarily difficult to define. One of 
America’s foremost property law scholars even asserts that “[t]he question is unan-
swerable.”  The problem arises because the legal meaning of “property” is quite dif-
ferent from the common meaning of the term. The ordinary person defines property 
as things, while the attorney views property as rights. Most people share an under-
standing that property means: “things that are owned by persons.”  For example, 
consider the book you are now reading. 

The book is a “thing.” And if you acquired the book by purchase or gift, you 
presumably consider it to be “owned” by you. If not, it is probably “owned” by 
someone else. Under this common usage, the book is “property.” In general, the law 
defines property as rights among people that concern things. In other words, prop-
erty consists of a package of legally recognized rights held by one person in relation-
ship to others with respect to something or other object [4].

The processes of informatization of society generate a number of issues 
related to the qualifications of fraud. Article 17 of the Constitution of Ukraine pro-
vides that one of the most important of functions of state include ensuring informa-
tion security. Therefore the problem of the criminal-legal qualification of fraud 
committed with the use of computer technology is of particular relevance. In legal 
literature, there is no single point of view on the question of criminal and legal 
assessment of criminal acts committed with the use of computer technology.

According to part 3 of article 190 of the Criminal Code (hereinafter – CC) 
of Ukraine fraud committed in respect of a gross amount or by unlawful operations 
involving computerized equipment shall be punishable by imprisonment for a term 
of three to eight years [5].

In the Ukrainian science of criminal law, there is a view that the use of coun-
terfeit means of payment, resulting in a de facto transfer of funds or obtain cash, has 
qualified on set of crimes stipulated in Articles 200 and 190 of the Criminal Code.

The opposite position is that the term “fraud” is inappropriate for uses in the 
legal definition of socially dangerous acts, the essence of which boils down to the 
introduction of changes, damage of computer information in computers, automated 
systems, computer networks or telecommunications networks with the purpose of 
taking possession of another’s property. The term “deception”, especially trafficking 
“abuse of trust” cannot be used to refer to acts in the form of the introduction of 
false information into a computer system. Categories such as truth, lies, trust, con-
fidence, etc. characterize the relationship and communication between people. You 
can not fool the computer or abuse his trust [6, p. 54–55].

We agree with those scientists who believe that at the time the fraud using 
electronic computer is deceived person who uses the computer to improve their 
activities. In addition, a convenient point of view of the severity of sanctions 
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on p.3 art. 190 of the Criminal Code of Ukraine, this does not always correspond to 
the social danger of encroachment that contain signs of a crime under this norm.

There are three basic elements of identity: • biometric identity: attributes 
that are unique to an individual, i.e. fingerprints, voice, retina, facial structure, DNA 
profile, hand geometry, heat radiation, etc; • attributed identity: the components of 
a person’s identity that are given at birth, including their full name, date and place 
of birth, parents’ names and addresses; • biographical identity, which builds up over 
time. This covers life events and how a person interacts with structured society, 
including: – registration of birth; – details of education/qualifications; – electoral 
register entries; – details of benefits claimed/taxes paid; – employment history; – 
registration of marriage; – mortgage account information/property ownership; – 
insurance policies; – history of interaction with organizations such as banks, credi-
tors, utilities, public authorities [7].

The definition of identity theft was first codified in 1998 as part of the 
Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998 (ID Theft Act). The ID 
Theft Act made identity theft a stand-alone crime. More specifically, it amended the 
federal criminal code to make it a crime for anyone to knowingly transfer or use, 
without lawful authority, a means of identification of another person with the 
intent to commit, or to aid or abet, any unlawful activity that constitutes a violation 
of Federal law, or that constitutes a felony under any applicable State or local 
law[8].

The process of identity theft is recognized when:”criminals acquire key 
pieces of personal identifying information- such as name, address, date of birth, 
mother’s maiden name, employment information, credit information, and other 
vital facts in order to impersonate and defraud the victim, this stolen information 
enables the thief to commit numerous forms of fraud, including taking over the 
victim’s financial accounts: applying for loans, credit cards, and Social Security 
benefits, purchasing homes and cars and establishing services with utility and 
phone companies for instance.” 

Other resources repeatedly indicate almost the same situation: “Identity 
theft occurs when a criminal steals key pieces of personal identifying information to 
gain access to a person’s financial accounts.” In comparison to this, the United 
States Secret Service defines identity crimes as ‘‘the misuse of personal or financial 
identifiers in order to gain something of value and/or facilitate other criminal activ-
ity [9].

Identity theft and identity fraud are terms that are often used interchange-
ably. Identity fraud is the umbrella term that refers to a number of crimes involving 
the use of false identification— though not necessarily a means of identification 
belonging to another person. Identity theft is the specific form of identity fraud that 
involves using the personally identifiable information of someone else. Both iden-
tity fraud and identity theft are crimes often committed in connection with other 
violations, as mentioned above. Identity theft, however, may involve an added ele-
ment of victimization, as this form of fraud may directly affect the life of the victim 
whose identity was stolen in addition to defrauding third parties (such as the gov-
ernment, employers, consumers, financial institutions, and health care and insur-
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ance providers, just to name a few). This report, however, maintains a focus on 
identity theft rather than the broader term of identity fraud [10].

Identity theft is not just a problem in its own right. It also has ramifications 
for other types of crime. United States and Canadian law enforcement agencies 
report a growing trend in both countries toward greater use of identity theft as a 
means of furthering or facilitating other forms of fraud, organized crime (the bulk 
of identity crime is committed by organized crime) and terrorism. Especially trou-
bling is the now established link between identity theft and national security [11].

In Europe, Mitchison describe it rather narrowly: ‘Identity theft, in what in 
this paper is called its “paradigm” form, occurs when one person – in this study a 
„rogue” – obtains data or documents belonging to another – the victim – and then 
passes himself off as the victim.’ This description, like the former, covers only the 
unlawful use of identifying data from another person. This is a rather narrow view, 
since credit-card fraud, for example, can also be committed by generating a nonex-
isting credit-card number. In other words, one can equally – or perhaps not quite 
equally – well commit identity fraud without ‘stealing’ someone else’s identity. 
Therefore, ‘identity fraud’ can be conceived of as a broader term than ‘identity 
theft’. In a study by the UK Cabinet Office, this is described functionally: ID fraud 
arises when someone takes over a totally fictitious name or adopts the name of 
another person with or without their consent [12].

Identity fraud can roughly be described as the unlawful changing of some-
one’s identity. Rost, Meints, and Hansen distinguish four closely related subcatego-
ries of identity change:  identity takeover, when someone takes over the identity of 
another person without that person’s consent; identity delegation, when someone 
uses someone else’s identity with that person’s consent; identity exchange, when 
two or more people, with mutual consent, use each other’s identity; identity cre-
ation, when someone creates the identity of a non-existing person [12].

The French Criminal Code contains a specific provision for identity theft 
(Article 434-23). However, conducts which do not constitute by themselves a crime 
remain unpunished. This is for instance the case of fraudulent use of emails by third 
parties for, for example, affiliating the victim to a political party or other associa-
tions. Similarly, phishing cannot be currently punished under Criminal Law if not 
followed by potential initiation of criminal prosecution against the victim. In order 
to solve this legal loophole, the creation of a new crime that would punish identity 
theft in electronic communications is currently being discussed by the French 
Parliament. If approved, the act (known as LOPPSI 2) would introduce a new 
article into the Criminal Law Code [13].

Thus, the study showed that the norm of p. 3 art. 190 of the Criminal Code 
“fraud committed by illegal transactions using computerized equipment” does not 
correspond to the actual level of development of information and public relations 
and needs to be improved.
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Соловйова А.М. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за шах-
райство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-
обчислювальної техніки

Дослідження свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-право-
вої кваліфікації шахрайства, вчинюваного шляхом незаконних операцій з використан-
ням електронно-обчислювальної техніки. У статті проаналізовано основні точки 
зору вітчизняних вчених на проблему кримінальної відповідальності за вчинення 
такого виду злочину. 
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Ключові слова: кримінальне право, комп’ютер, злочини проти власності, кра-
діжка, шахрайство.

Соловьева А.Н. Актуальные проблемы уголовной ответственности за 
мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием 
электронно-вычислительной техники

Исследование свидетельствует об отсутствии единого подхода к уголовно-
правовой квалификации мошенничества, совершенного путем незаконных операций с 
использованием электронно-вычислительной техники. В статье проанализированы 
основные точки зрения отечественных ученых на проблему уголовной ответствен-
ности за совершение такого вида преступления.

Ключевые слова: уголовное право, компьютер, преступления против соб-
ственности, кража, мошенничество.
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ 

ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА 

Постановка проблеми. Питання, що стосується суб’єкта злочинів проти 
виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 
мають пріоритетне значення для теорії кримінального права та правозастосов-
ної діяльності правоохоронних органів і суду, тому з’ясування такого суб’єкта 
злочинів є на часі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми 
суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина займалися такі вчені, як: В.І. Борисов, В.П. Тихомиров, 
С.Я. Лихова, П.С. Берзін, В.К. Матвійчук, П.П. Андрушко, Є.В. Фесенко, 
С.Д. Шапченко, М.І. Мельник, О.М. Костенко, В.О. Навроцький, М.І. Панов, 
Н.Г. Шукліна, П.М. Рабінович, В.І. Розенко, А.В. Серебреннікова, 
В.В. Матвійчук, Ю.В. Орлов та ін. Проте до цього часу ця проблема не зна-
йшла свого належного вирішення.   

Метою статті є дослідження суб’єкта злочинів проти виборчих, трудо-
вих та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Основні результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 
а також суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина 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 
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поглядів серед теоретиків. Суб’єктом злочину кримінальне право визнає 
фізичну осудну особу (людину), яка досягла до моменту вчинення певного 
злочину віку, з якого особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, заборо-
нене кримінальним законом, і здатна понести за нього кримінальну відпові-
дальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й таке визначення суб’єкта злочину: «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]. 

Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину, яке запропоноване 
В.Я. Тацієм і В.К. Матвійчуком, оскільки з ньому більш чітко 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 буде можна притягнути до 
кримінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с.4]. 
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 спеціального 
– ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочинно-
го діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і суб’єктів 
злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 
і громадянина. Така значущість суб’єкта цих злочинів потребує прискіпливої 
уваги та напрацювань. 

 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, і, на нашу 
думку, 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]. Зважаючи на вищеви-
кладене, у пропонованому дослідженні варто зупинитися на деяких теоретич-
них і методологічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале 
вирішення проблеми суб’єкта злочинів, передбачених стст. 157—158, 158-1, 
158-2, 159—159-1, 160—184 КК України, неможливе без осмислення теоретич-
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них і методологічних проблем 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 щодо принципів побудови, форм і способів 
науково-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а 
також щодо методів і засобів 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 
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. 157—158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 160—184 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 залежить 
від свободи волі людини [26, с. 165].

Слід погодитися з дослідженнями A.A. Піонтковського, який вважає, що 
кримінально-правові погляди І. Канта на проблему суб’єкта злочину були іде-
алістичними. 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 ті, що стосуються суб’єкта злочину, відобра-
жені у філософії І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте, в подальшому розроблялися 
і досліджувалися різними правовими школами. Так, найвидатнішими теорети-
ками класичної школи кримінального права, що виникла в Європі у другій 
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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 стст. в особі професора А.Ф. Кістяковського, в Росії 
представниками цього напрямку були М.С. Таганцев, Н.Д. Сергієвський. Ця 
школа кримінального права базувалася на метафізичній, ніким і нічим не обу-
мовленій свободі волі особи і відсутності кримінальної відповідальності нео-
судних. Протилежних поглядів дотримувались представники антропологічної 
школи кримінального права, що виникла в кінці XIX ст. (засновники: 
Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін.). Спираючись на методологію вульгар-
ного матеріалізму і позитивізму, заперечуючи повністю вольову діяльність, ці 
дослідники обґрунтовували вчення про злочинну людину. Іншими словами, 
Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін. стверджували, що злочини вчиняються 
незалежно від суспільних умов і, як правило, природженими злочинцями. 
Представники соціологічної школи кримінального права (кінець XIX — поча-
ток XX ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та інші виступили проти визнання сво-
боди волі злочинця, наполягаючи, що його дії обумовлені соціальними факто-
рами злочинності [22, с. 30]. По суті, вони заперечували інститути криміналь-
ного права, вчення про склад злочину, не проводили різниці між поняттями 
«осудність» і «неосудність». Злочинне діяння розглядалось як вчинок розум-
ної людини. Методологією цієї школи були філософія прагматизму і позити-
візму. Представники соціологічної школи кримінального права вважали, що 
будь - який злочин вчиняється фізичною особою (людиною). Якщо розгляда-
ти 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 філософ-
ських і кримінально-правових теорій, у більшості своїй вони були єдині, що 
суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа, і виступали проти кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб.

Проблема осудності й неосудності особи, яка вчинила злочин, що є одні-
єю з основних у теорій кримінального права стосовно суб’єкта злочину, вирі-
шувались 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, які 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 й кримінальному законо-
давстві в радянський період розвитку СРСР і його 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, спотворивши багато в чому класичний напрямок [27, 
с. 35]. У перші роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта 
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злочину юристами майже не приділяється. Це було пов’язано 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.

У радянський період значний внесок у розвиток теорій і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, B.C. Орлов, А.А. Піонтковський, 
A.M. Трайнін, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова,

Н.С. Лейкіна, Р.І. Міхєєв, В.Я. Тацій, С.С. Яценко, П.С. Матишевський, 
О.Я. Свєтлов та інші. Але, у зв’язку з відсутністю в теорії кримінального права 
послідовного, стрункого вчення про суб’єкт злочину, вченими допускалися 
методологічні помилки в характеристиці його ознак. Традиційно суб’єкт зло-
чину характеризувався у вигляді одного з елементів складу злочину [8, с. 18]. 
На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з кримінального права 1938 р. був допу-
щений ще один методологічний прорахунок, який полягав у тому, що соціаль-
на суть інституту вини розглядалася в розділі «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 були не на часі 
і потребували дослідження.

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкт злочину» мало дослідження радянськими та сучасними 
фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, волі 
в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину (вік, осуд-
ність 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 напо-
лягав на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів 
складу злочину, тому що людина не є елементом вчиненого нею злочинного 
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, 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-
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повідальності за вчинене. Така ознака суб’єкта злочину як вік вченими прак-
тично не вивчена. Складність цієї проблеми полягає в тому, що вона пов’язана 
не тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічними влас-
тивостями 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.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України настає 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 обумовлені в 
законі, кримінальна відповідальність може наставати з 18 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 конкрет-
ний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідальності 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].

Важливою особливістю дослідження суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
суб’єкта злочинів, передбачених стст. 157—158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 160—
184 КК України, є вивчення такого складного питання в науці кримінального 
права і кримінології, як співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особис-
тість злочинця», які іноді ототожнюються. Методологічною основою дослі-
дження 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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина. Поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця» хоча і 
близькі, але не тотожні. Крім того, вони мають різний обсяг, тому що поняття 
«суб’єкта злочину» вужче, ніж поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. 
Поняття «суб’єкт злочину» ґрунтується на конкретних положеннях, сформу-
льованих у кримінальному законі, і виходить із методологічних передумов 
філософських і кримінально-правових теорій [8, с. 23]. Суб’єкт злочину — це 
термін кримінально-правовий, який, швидше, визначає юридичну характерис-
тику особи, що вчинила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття 
«особистість злочинця» [8, с. 23], Натомість поняття «особистість злочинця» 
як більш об’ємне 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 лежать 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 
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класифікацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть 
бути як приватні, так і службові особи [31, с. 522; 12, с. 131–141 т. ін.], а також, 
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 класифікуються на 
загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 та ін.].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам і 
правоохоронним органам у справі боротьби зі злочинними проявами. 
Положення, що склалося, викликає необхідність більш поглибленого дослі-
дження суб’єкта злочину і, зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого стст. 157—
158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 160—184 КК України. З цією метою передусім 
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 злочинів наприклад, 
проти життя особи, використовують термін «приватна особа». Автор підтри-
мує 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 від-
значити, що в кримінальному праві зміст терміна «приватна особа» до цього 
часу не знайшов належного висвітлення. Автори існуючих підручників з кри-
мінального права, курсів кримінального права, монографічної літератури, 
навчальних посібників і статей приватною особою називають суб’єктів злочи-
нів, що стосуються злочинів проти життя особи. Про цьому не наводяться 
пояснення, на відміну від поняття «службова особа», якими ж ознаками пови-
нна 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 визна-
ченні суб’єкта злочину, передбаченого стст. 157—158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 
160–184 КК України. Щоб отримати більш вичерпну відповідь на це питання, 
важливо дійсно дати тлумачення терміна «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 терміна «приватний» 
пропонується 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].
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З існуючих тлумачень терміна «приватний», наведених у словниках, 
досить складно визначити ознаки приватної особи. Для цієї мети додатково 
необхідно скористатися положеннями, наведеними в чинному кримінальному 
законодавстві (ст. 364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук у своїх дослі-
дженнях, а саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбової 
особи, що даються в юридичній літературі. Порівнюючи зазначені ознаки й 
правові наслідки, що є на практиці, які відносяться як до службової особи, так 
і неслужбової, використовуючи для пояснення тлумачення терміна «приват-
ний», що наводяться у словниках, спробуємо визначити ознаки суб’єкта при-
ватної особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими 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 пев-
ного 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 служ-
бових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  які його вчиняють 
особисто, то їхня діяльність згідно зі ст. 364 КК України відноситься до здій-
снення постійно чи тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями функції 
представників влади або місцевого самоврядування, а також до того, що вони 
обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцево-
го самоврядування на державних чи комунальних підприємствах в установах 
чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеці-
альними повноваженнями, якими особа наділяється повноваженим органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи 
повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом 
тощо [40, с. 79].

Суть першої функції виражається в безпосередньому управлінні людь-
ми, виробничими, виховними, організаційними або технологічними процеса-
ми [41, с. 30–31; 42, с. 491–495]. Друга — охоплює коло обов’язків, пов’язаних 
з розпорядженням і управлінням державним, колективним 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 
і 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]. Такими функціями  є: 1) виробничі функції, в процесі яких відбувається 
процес виробництва; 2) професійні функції — відносно-постійний вид трудо-
вої діяльності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, практич-
ного досвіду і трудових навичок; 3) коло обов’язків такого працівника регла-
ментується трудовим договором, контрактом, службовою інструкцією або 
іншими нормативно-відомчими актами [43, с. 62–71]. 
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Варто погодитися з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна 
особа» і «службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці понят-
тя) не можна порівнювати і протиставляти, а тому методично вірно розглядати 
конкретні системи в конкретних умовах (тобто в системі досліджуваних сус-
пільних відносин) [43, с. 63], а саме: які охороняються стст. 157—158, 158-1, 
158-2, 159—159-1, 160—184 КК України. Отже, повнота поняття «суб’єкт зло-
чину» виявляється в тому, що воно повинно мати повноту об’єму цього понят-
тя (тобто варто наповнити це поняття конкретним змістом). З цього приводу 
слід погодитися з позицією В.К. Матвійчука і положеннями формальної логі-
ки, що при поділі певного поняття, у даному випадку «суб’єкт злочину», сума 
об’ємів понять-дільників (службова, неслужбова і приватна особа) має дорів-
нювати об’єму (обсягу) діленого поняття [43, с. 64]. Таким чином, можна пого-
дитися з таким визначенням приватної особи як суб’єкта злочину: це фізична 
осудна особа, якій виповнився до моменту вчинення злочину вік кримінальної 
відповідальності, яка вчиняє злочин, не маючи функції та статусу службової й 
неслужбової особи, не знаходиться в трудових відносинах, діє як приватна 
особа не в інтересах суспільно корисної діяльності [43, с. 64].

Дещо іншу термінологію при визначені суб’єкта злочину використовує 
В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину вче-
ний вживає поняття «громадяни» поряд із службовими особами [33, с. 28], 
Нам здається, що вірну позицію в цьому питанні займає В.К. Матвійчук, який 
зазначає що «використання терміна «громадянин» в поєднані зі службовими 
особами як складових суб’єкта злочину неправомірне» [35, с. 93]. Дійсно, таке 
поєднання можливих суб’єктів окремого складу злочину призводить до відо-
мої логічної помилки, тобто невідповідності членів поділу і їх перерізу, пере-
січенню, перетину [35, с. 93], а отже, спричиняє  відторгнення їх один від одно-
го, адже очевидно, що службові особи також є 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, вихо-
дячи з механізму логіки мислення, використовуючи поняття «громадяни», не 
включать як можливих суб’єктів злочину осіб без громадянства, громадян іно-
земної держави, 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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина дійсно недостатній, тому що не відображає соціального 
й правового статусу суб’єкта [44, с. 484]. Це дійсно так, оскільки ці терміни є 
певною абстракцією, позбавленою соціального змісту, тобто реальності суб’єкта 
як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого стст. 157—158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 160—184 КК України, 
повинно передусім слугувати практиці боротьби з цими злочинами. Розробки 
в науці кримінального права можуть бути сприйняті практикою лише в тому 
випадку, якщо в достатній мірі конкретизовані і базуються на реальних умовах 
життя суспільства, мають правові та соціальні основи кримінального закону.
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Таким чином, вищезазначені основні методологічні й теоретичні підхо-
ди до суб’єкта злочинів і, зокрема, щодо злочинів, передбачених стст. 157—158, 
158-1, 158-2, 159—159-1, 160—184 КК України, надають можливість дослідити 
суть суб’єктів цих злочинів.

Аналіз судової практики, проведений нами, свідчить, що суб’єкт назва-
них злочинів до цього часу належно не з’ясований, тому розглянемо існуючі 
точки зору стосовно кожного суб’єкта злочину, який міститься у розділі V 
Особливої частини КК України.     

Суб’єкт злочину перешкоджання здійсненню виборчого права або права 
брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму 
чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК). Стосовно суб’єкта цього 
злочину в юридичній літературі існують такі судження: 1) М.К. Гнєтнєв, 
О.М. Готін і М.В. Мазур зазначають, що «суб’єкт злочину, передбаченого в ч. 1 
ст. 157 КК, у формі перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 
виборчого права або права брати участь у референдумі, а також у формі пере-
шкоджання діяльності іншого суб’єкта, указаного в цій нормі, є загальний — 
фізична, осудна особа, яка досягла 16 років. Але, як зазначено вище, названі 
діяння, вчинені членом виборчої комісії чи іншою службовою особою, згідно з 
ч. 3 ст. 157 КК утворюють кваліфікований склад злочину. Крім того, спеціаль-
ними є суб’єкти злочину, вчиненого у формі ухилення члена виборчої комісії у 
роботі комісії (ч. 1 ст. 157 КК) — члени виборчої комісії (дільничної, окружної, 
територіальної, ЦВК), і злочину, передбаченого ч. 4 ст. 157 КК, — службова 
особа» [45, с. 163]; 2) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк стверджують, що «суб’єкт 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 157, загальний. Виняток становить вчинення 
його у формі ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії — суб’єктом 
такого злочину є член виборчої комісії (дільничної, окружної, територіальної, 
ЦВК). Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 4 ст. 157, — спеціальний (службова 
особа) [46, с. 412]; 3) І.О. Зінченко  упевнений, що суб’єкт цього злочину 
загальний – будь-яка особа, що досягла шістнадцятирічного віку, а при ухи-
ленні (за ч. 3 ст. 157 КК) суб’єктом є член виборчої комісії член виборчої комі-
сії, інша службова особа з використанням свого службового становища, а за 
ч. 4 ст. 157 — службова особа з використанням свого службового становища 
[47, с. 142–143]; 4) Є.М. Кісілюк зазначає, що суб’єкт злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 157 КК, у разі вчинення його шляхом перешкоджання здійсненню 
виборчих прав або прав на участь у референдумі — загальний, а шляхом ухи-
лення члена виборчої комісії у роботі виборчої комісії — спеціальний, а саме: 
член виборчої комісії (за чч. 3, 4 ст. 157 КК спеціальними суб’єктами злочину 
є член виборчої комісії, службова особа) [48, с. 371]; 5) В.Я. Горбачевський, 
І.А. Вартилецька, О.В. Микитчик, В.С. Плугатир, М.В. Плугатир  стверджу-
ють, що за ч. 1 ст. 157 КК суб’єкт злочину  загальний — осудна особа з 16-річ-
ного віку, а за ч. 4 цієї статті — спеціальний (службова особа) [49, с. 88].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 157 
КК України, надає можливість виокремити з них позитивні положення: 
1) суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК у формі перешкоджання віль-
ному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь 
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у референдумі, а також у формі перешкоджання діяльності іншого суб’єкта 
виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, 
члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з 
референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повнова-
жень, є загальний — фізична осудна особа, котра досягла 16 років; 2) спеціаль-
ними суб’єктами є суб’єкти злочину, вчиненого у формі ухилення члена вибор-
чої комісії у роботі комісії (дільничної, окружної, територіальної, ЦВК), і 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК, член виборчої комісії чи інша службова 
особа з використанням свого службового становища, а ч. 4 ст. 157 КК  — служ-
бова особа, яка вчиняє злочин з використанням службового становища. 

Маючи такі позитивні моменти, але з певними уточненнями, дамо 
визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 157 КК України: «Суб’єктом 
злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті, вчиненого у формі перешкоджання 
вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати 
участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого 
процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена вибор-
чої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму 
або офіційного спостерігача при виконанні своїх повноважень, поєднані з 
обманом або примушуванням та ч. 2 цієї ж статті, є фізична осудна, приватна, 
неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років. 
Натомість суб’єкт злочину у формі ухилення члена виборчої комісії у роботі 
комісії (дільничної, окружної, територіальної, ЦВК) і діяння, передбачені час-
тинами першою або другою цієї статті, членом виборчої комісії чи іншою 
службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 3 ст. 157 
КК), а також втручання службової особи з використанням службового стано-
вища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повнова-
жень, установлених законом, вчинено шляхом незаконної вимоги чи вказівка-
ми з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму — 
спеціальний (ч. 1 ст. 157 КК — член виборчої комісії; ч. 3 ст. 157 КК — член 
виборчої комісії чи інша службова особа; ч. 4 ст. 157 КК — службова особа)».

Суб’єкт злочину надання неправдивих відомостей до органу ведення 
Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, доку-
ментів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру 
виборців (ст. 158 КК України). Стосовно суб’єктів цього злочину в юридичних 
джерелах існують такі думки: 1) Є.М. Кісілюк зазначає, що суб’єкт злочину, 
передбаченого частинами 1-3 ст. 158 КК, — загальний, а ч. 4 ст. 158 КК — спе-
ціальний, а саме: член виборчої комісії чи комісії з референдуму, службова 
особа, кандидат на виборах, представник чи уповноважена особа політичної 
партії, місцевої організації політичної партії, довірена особа кандидата на 
виборах або офіційний спостерігач [48, с. 375]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак 
стверджують, що суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158 КК, залежно від 
характеру вчинюваних дій може бути: 1) будь-яка особа, що досягла 16 років; 
2) службова особа, яка має доступ до бази даних Реєстру; 3) будь-яка інша 
особа, яка не має права доступу до інформації в базах даних Реєстру, проте 
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вчиняє несанкціонований доступ до них; 4) за ч. 2 ст. 158 КК суб’єкт злочину 
загальний: особа, що досягла до вчинення злочину 16 років; 5) за ч. 3 ст. 158 КК 
суб’єктом може бути будь яка особа, що досягла 16-річного віку; 6) за ч. 4 
ст. 158 КК суб’єкт злочину як загальний (будь-яка особа, що досягла 16-річно-
го віку), так і спеціальний (член виборчої комісії, комісії з референдуму, служ-
бова особа тощо). Слід звернути увагу на те, що інші коментарі та публікації 
побудовані на застарілому законодавстві, тому ми їх не аналізуємо стосовно 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 158 КК [50, с. 112].

Проведений нами аналіз існуючих точок зору на суб’єкти злочину, 
передбаченого ст. 158 КК України, надає можливість виокремити з них пози-
тивні положення, які допоможуть сформулювати визначення суб’єкта цього 
злочину: 1) суб’єкт злочину, передбаченого чч. 1–3 ст. 158 КК, — загальний; 
2) суб’єкт злочину, передбаченого ч. 4, — спеціальний, а саме: член виборчої 
комісії чи комісії з референдуму, службова особа, яка використовує своє служ-
бове становище, кандидат на виборах, представник чи уповноважена особа 
політичної партії, місцевої організації політичної партії, довірена особа канди-
дата на виборах, офіційний спостерігач.

Проте слід зробити уточнення, що загальним суб’єкт буде також і в ч. 4 
ст. 158 КК за такими ознаками вчинення цього злочину «повторно» чи «за 
попередньою змовою групою осіб», або «у разі, якщо такі дії призвели до 
неможливості встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці, у 
відповідному виборчому окрузі чи до визнання голосування на виборчій діль-
ниці недійсним».                 

На підставі проведення аналізу, виокремлення позитивних положень, а 
також уточнень, зроблених нами, можна сформулювати суб’єкт цього злочину: 
«Суб’єктом злочину, передбаченого частинами 1-3 ст. 158 КК, а також, перед-
баченого ч. 4 цієї статті за ознаками вчинення дій, передбачених чч. 1, 2, 3 
(повторності, чи за попередньою змовою групою осіб, або у разі, якщо такі дії 
призвели до неможливості встановлення підсумків голосування на виборчій 
дільниці, у відповідному виборчому окрузі чи до визнання голосування на 
виборчій дільниці недійсним), є фізична осудна особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 16 років. Натомість за ч. 4 цієї статті є також спе-
ціальний суб’єкт, а саме: член виборчої комісії чи комісії з референдуму, служ-
бова особа, кандидат на виборах, представник чи уповноважена особа політич-
ної партії, місцевої організації політичної партії, довірена особа кандидата на 
виборах,  офіційний спостерігач».             

Суб’єкт злочину незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня 
для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму 
більше, ніж один раз (ст. 158-1КК). Стосовно суб’єктів цього злочину існують 
такі погляди: 1) Є.М. Кісілюк  стверджує, що суб’єкт злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 158-1 КК, у перших п’яти діяннях — загальний, суб’єкт голосування 
виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз — спеціальний, а саме: 
виборець, учасник референдуму. Виборцями, учасниками референдуму є всі 
громадяни України, які володіють активним виборчим правом і на день про-
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ведення виборів або референдуму досягли 18 років, за винятком громадян, 
яких визнано судом недієздатними; за ч. 2 цієї статті суб’єкт — спеціальний, а 
саме: кандидат на виборах; член виборчої комісії; член комісії з референдуму; 
довірена особа кандидата на виборах; представник політичної партії чи місце-
вої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму; 
уповноважена особа політичної партії чи місцевої організації політичної пар-
тії; член ініціативної групи референдуму; офіційні спостерігачі на виборах або 
референдумі [48, с. 378]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак упевнені, що суб’єкт цього 
злочину як загальний (будь-яка особа, що досягла 16-річного віку), так і спеці-
альний (кандидат на виборах, член виборчої комісії, комісії з референдуму, 
представник політичної партії тощо) [50, с. 121].

Проте, на наш погляд, як думки Є.М. Кіслюка, так і В.І. Борисова та 
В.А. Козака стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 158-1 КК України, є 
неповними, оскільки загальним також слід вважати суб’єкт злочину, вчинено-
го повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 158-1 КК). Отже, 
суб’єктом злочину, передбаченого ст. 158-1 КК, ч. 1 ст. 158-1, а також за ч. 2 цієї 
статті з ознаками вчинення повторно або за попередньою змовою групою осіб, 
є фізична осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, грома-
дянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років, а за ч. 2 цієї статті — спеціальний, а саме: кандидат на виборах, член 
виборчої комісії чи комісії з референдуму; довірена особа кандидата на вибо-
рах, представник політичної партії чи місцевої організації політичної партії у 
виборчій комісії чи комісії з референдуму, уповноважена особа політичної 
партії чи місцевої організації політичної партії, член ініціативної групи рефе-
рендуму, офіційний спостерігач на виборах або референдумі.

Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або докумен-
тів референдуму (ст. 158-2 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі 
думки: 1) В.І. Борисов, В.А. Козак зазначають, що суб’єкт цього злочину — 
будь-яка особа, яка досягла 16 років, а за ч. 2 цієї статті — член виборчої комісії 
чи інша службова особа з використанням влади або службового становища [50, 
с. 122]; 2) Є.М. Кісілюк стверджує, що суб’єкт злочину — загальний, а за ч. 2 
цієї статті — член виборчої комісії; інша службова особа, яка вчиняє злочин з 
використанням влади або службового становища [48, с. 380—381]; 
3) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк упевнені, що суб’єкт цього злочину — загаль-
ний, а за ч. 2 цієї статті — член виборчої комісії чи інша службова особа [46, 
с. 433]; 3) Ю.В. Орлов зазначає, що суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 158-2 КК, є фізична, осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті — член 
виборчої комісії чи інша службова особа [51, с. 183—184].

На підставі аналізу існуючих точок зору можна запропонувати визна-
чення суб’єкта цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158 
КК, а також ч. 2 цієї статті (за ознакою, вчинення за попередньою змовою гру-
пою осіб) є фізична осудна, приватна неслужбова особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту 
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вчинення злочину виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті — член виборчої 
комісії чи інша службова особа».

Суб’єкт злочину порушення таємниці голосування (ст. 159 КК). Стосовно 
цього суб’єкта існують такі судження: 1) Є.М. Кісілюк  заявляє, що суб’єкт зло-
чину за ч. 1 ст. 159 КК — загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річ-
ного віку), а за ч. 2 цієї статті — спеціальний, а саме: член виборчої комісії; 
комісії з референдуму або інша службова особа, яка  використовує своє служ-
бове становище [48, с. 381]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак  запевняють, що суб’єкт 
злочину за ч. 1 ст. 159 КК — загальний: особа, що досягла 16-річного віку, а за 
ч. 2 цієї статті — спеціальний, а саме: член виборчої комісії або комісії з рефе-
рендуму, чи інша службова особа, яка  порушує таємницю голосування, вико-
ристовуючи своє службове становище під час виборів або референдуму [50, 
с. 123]. Також існують  інші подібні точки зору, які не суперечать названим 
вище. 

На підставі викладеного можна запропонувати таке визначення суб’єкта 
цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 159 КК, є фізична, 
осудна, приватна неслужбова особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років, а за ч. 2 ст. цієї статті — спеціальний, а саме: член вибор-
чої комісії або комісії з референдуму чи інша службова особа».

Суб’єкт злочину порушення порядку фінансування виборчої компанії кан-
дидата політичної партії блоку (ст. 159-1 КК) (чинне законодавство зі змінами 
та доповненнями станом на 20 березня 2016 року). Стосовно суб’єкта цього 
злочину існують такі думки: 1) Є.М. Кісілюк  зазначає, що суб’єкт даного зло-
чину спеціальний — це особа, яка фінансувала незаконно виборчу компанію 
[48, с. 156]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак  стверджують, що за ч. 1 ст. 159-1 КК 
суб’єкт спеціальний —  це особа, яка незаконно фінансувала виборчу компа-
нію, а за ч. 2 цієї статті — спеціальний (його уповноважений, довірена особа 
кандидата чи уповноважена особа) [50, с. 123]; 3) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк 
упевнені, що суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК, — загальний, а 
злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті, — спеціальний (кандидат, уповноваже-
ний представник кандидата, довірена особа кандидата, уповноважена особа). 

Проте не можна погодитися з Є.М. Кісілюком стосовно того, що за ч. 1 
ст. 159 -1 КК суб’єкт є спеціальний, оскільки закон не наводить його.

Отже, суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК, є фізична 
осудна приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті суб’єкт — спеціальний, а саме: канди-
дат, його уповноважений представник, довірена особа кандидата чи уповно-
важена особа.

Суб’єкт злочину підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160 КК). 
Стосовно суб’єкта цього злочину є такі погляди: 1) Є.М. Кісілюк стверджує, 
що «суб’єкт злочину, передбаченого ст. 160 КК, —  спеціальний, а саме: вибо-
рець, учасник референдуму, а за ч. 2 цієї статті — загальний. Натомість за ч. 4 
цієї статті — суб’єкт спеціальний, а саме: член виборчої комісії чи комісії з 
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референдуму; член ініціативної групи референдуму; кандидат або його дові-
рена особа на виборах, представник політичної партії чи місцевої організації 
політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму; уповноважена 
особа політичної партії чи місцевої організації політичної партії; офіційний 
спостерігач на виборах або референдумі» [48, с. 366]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак 
заявляють, що суб’єкт злочину за ч. 1 ст. 160 КК — спеціальний: виборець чи 
учасник референдуму, а за ч. 2 ст. 160 КК — суб’єкт (будь-яка особа, що досягла 
16 років). Відповідальність за такі кваліфікуючі ознаки, вчинені повторно або 
за попередньою змовою групою осіб, несе загальний суб’єкт (ч. 4 ст. 160 КК). 
У той же час інші ознаки передбачають спеціальний суб’єкт, а саме: дії, перед-
бачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені членом виборчого 
комісії чи комісії з референдуму, членом ініціативної групи референдуму, кан-
дидатом або його довіреною особою на виборах, представником політичної 
партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з 
референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації 
політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах або референдумі [50, 
с. 386].

Аналіз існуючих точок зору надає можливість сформулювати визначен-
ня суб’єкта злочину, передбаченого ст. 160 КК України. Так,  за ч. 1 цієї стат-
ті  — це спеціальний суб’єкт, а саме: виборець, учасник референдуму; за чч. 2, 3, 
а також ч. 4 цієї статті  (за дії, передбачені частинами другою або третьою цієї 
статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) — фізична 
осудна особа, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років. За ч. 4 
цієї статті суб’єкт злочину спеціальний, а саме: член виборчої комісії чи комісії 
з референдуму, член ініціативної групи референдуму, кандидат або його дові-
рена особа на виборах, представник політичної партії чи місцевої організації 
політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму, уповноважена 
особа політичної партії чи місцевої організації політичної партії, офіційний 
спостерігач на виборах або референдумі.           

Суб’єкт злочину порушення рівноправності громадян залежно від їх расо-
вої, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими 
ознаками (ст. 161 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі погляди: 
1) Є.М. Кісілюк  стверджує, що суб’єкт цього злочину —  загальний (фізична 
осудна особа, яка досягла 16-річного віку); у ч. 2 ст. 161 КК передбачена відпо-
відальність за ті самі дії, вчинені службовою особою [48, с. 387]; 2) В.І. Борисов, 
В.А. Козак стверджують, що за ч. 1 цієї статті суб’єкт — загальний, а в ч. 2 
передбачена відповідальність за зазначені вище дії службової особи [50, с. 141].

Аналіз цих точок зору свідчить, що вони не дають повну картину 
суб’єкта цього злочину. Це означає, зокрема, що й ті самі дії, поєднані з насиль-
ством, обманом чи погрозами (ч. 2 ст. 161 КК), слід також віднести до загаль-
ного суб’єкта. Крім того, дії, передбачені частинами першою або другою (за 
виключенням вчинення їх службовою особою у складі організованої групи, 
або які спричинили тяжкі наслідки), слід віднести до таких, які вчинені загаль-
ним суб’єктом. 
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На підставі проведеного аналізу можна запропонувати визначення 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 161 КК: «Суб’єктом злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 161 КК, а також за чч. 2 та 3 (за винятком «вчинення службовою 
особою»), є фізична осудна приватна або неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті за вчи-
нення злочину службовою особою, а також частиною третьою, якщо дії вчиня-
ються службовою особою,  слід вести мову про спеціальний суб’єкт».    

Суб’єкт злочину порушення недоторканності житла (162 КК). Стосовно 
суб’єкта цього злочину існують такі судження: 1) Є.М. Кісілюк стверджує, що 
суб’єкт цього злочину —  загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річ-
ного віку);  за ч. 2 цієї статті за ознакою ті самі дії, вчинені службовою осо-
бою, — суб’єкт спеціальний [48, с. 388]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак заявляють, 
що за ч. 1 ст. 162 КК суб’єкт цього злочину — будь-яка фізична особа, що пору-
шує недоторканність житла, а за ч. 2 — також службова особа. 

Слід зазначити, що дії, передбачені як ч. 1, так і ч. 2 цієї статті, вчинені 
за ознаками застосування насильства чи погрози його застосування, вчиня-
ються загальним суб’єктом злочину. Враховуючи це уточнення, можна запро-
понувати визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 162 КК України: 
«Таким суб’єктом за ч. 1 ст. 162 КК та за ознаками ті самі дії, вчинені із засто-
суванням насильства чи погрози його застосування (ч. 2 ст. 162 КК) є фізична 
осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті, вчинені службовою особою, — спеці-
альний суб’єкт».  

Суб’єкт злочину порушення таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або 
через комп’ютер (ст. 163 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі 
думки: 1) В.І. Борисов, В.А. Козак стверджують, що суб’єкт злочину: за ч. 1 
ст. 163 КК — будь яка особа, яка досягла 16 років, а за ч. 2 — також службова 
особа [48, с. 145]; 2) Є.М. Кісілюк зазначає, що суб’єкт цього злочину —  загаль-
ний; а за ч. 2 існує кваліфікуюча ознака вчинення цього злочину службовою 
особою [50, с. 389];

На наш погляд, ці судження мають певні неточності, оскільки слід зазна-
чити, що ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, можуть 
вчинятися загальним суб’єктом злочину.

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати визначення 
суб’єкта цього злочину: «Таким суб’єктом злочину, передбаченого ст. 163 КК  
за ч. 1 та за ознаками «ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських 
діячів» (ч. 2 ст. 163 КК), є фізична осудна, приватна, неслужбова особа  (гро-
мадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), 
якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, а за ч. 2 цієї статті 
(ознака «вчинені службовою особою») — спеціальний суб’єкт злочину».  

Суб’єкт злочину ухилення від сплати аліментів на утримання дітей 
(ст. 164 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі погляди: 
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1) Є.М. Кісілюк зазначає, що «суб’єкт цього злочину — спеціальний: батьки, а 
також особи, які за рішенням суду зобов’язані сплачувати кошти на утримання 
дітей. Обов’язок щодо утримання неповнолітніх дітей, які не мають батьків, 
може покладатися на інших родичів — діда, бабу, брата, сестру, вітчима й мачу-
ху та осіб, які постійно виховували дитину й утримували її як члена своєї сім’ї, 
надаючи їй систематичну матеріальну допомогу» [48, с. 391]; 2) В.І. Борисов, 
В.А. Козак  упевнені, що суб’єкт злочину спеціальний, тобто особа, записана як 
матір або батько у свідоцтві про народження дитини, або особи, прирівняні до 
статусу батьків: усиновлювачі (опікуни), вітчим, мачуха, особа, яка взяла дітей 
на постійне виховання або на утримання за умови, що обов’язок сплачувати 
аліменти покладений на цих осіб рішенням суду [50, с. 150]; 3) М.І. Мельник, 
М.І. Хавронюк заявляють, що суб’єкт цього злочину — спеціальний, зокрема, 
за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей можуть нести від-
повідальність батьки й усиновителі, а суб’єктами злочину у другій формі його 
прояву (злісне ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних 
дітей) можуть бути лише кровні батьки або усиновителі [46, с. 454].

Аналіз цих точок зору дає нам підстави запропонувати визначення 
суб’єкта цього злочину: «Таким суб’єктом цього злочину у першій формі його 
прояву можуть бути: батько, мати, а також особи за відсутності батьків, які 
мають обов’язок щодо утримання неповнолітніх: дід, баба, брат, сестра, вітчим, 
мачуха, усиновлювачі (опікуни) за умови, що обов’язок сплачувати аліменти 
на них покладений на цих осіб рішенням суду. Натомість суб’єктом цього зло-
чину в другій формі його прояву, а саме: злісне ухилення від утримання непо-
внолітніх або непрацездатних дітей, можуть бути лише кровні батьки або 
усиновителі». 

Суб’єкт злочину ухилення від сплати коштів на утримання непрацез-
датних батьків (ст. 165 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину наявні  такі 
судження: 1) Є.М. Кісілюк заявляє, що суб’єктом цього злочину є повнолітні 
діти, зокрема й усиновлені, які за рішенням суду зобов’язані сплачувати кошти 
на утримання непрацездатних батьків; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак упевнені, що 
суб’єктом цього злочину можуть бути рідні діти, усиновлені (удочерінні), а 
також пасинки і падчерки, які досягли 18 років і зобов’язані у випадках, вста-
новлених рішенням суду, надати утримання непрацездатним вітчиму або мате-
рі [50, с. 151].

Аналіз цих точок зору надає можливість запропонувати визначення 
суб’єкта цих злочинів: «Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 165 КК, є повно-
літні рідні діти, усиновлені (удочерінні), а також пасинки і падчерки, які 
зобов’язані сплачувати кошти на утримання непрацездатних батьків, вітчима, 
мачухи за рішенням суду».

Суб’єкт злочину злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або 
за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК). Є.М. Кісілюк 
стверджує, що суб’єкт цього злочину — спеціальний: лише батьки, усиновите-
лі, опікуни та піклувальники [48, с. 393]. В.І. Борисов, В.А. Козак  заявляють, 
що суб’єкт цього злочину  спеціальний — батьки дитини, а також особи, визна-
ні згідно із законом опікунами чи піклувальниками [50, с. 152].
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Отже, суб’єктами цього злочину є батьки, опікуни чи піклувальники, на 
яких лежать встановлені законом обов’язки по догляду за дитиною або за осо-
бою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, які внаслідок злісного неви-
конання таких обов’язків сприяли спричиненню тяжких наслідків.

Суб’єкт злочину зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК). З при-
воду цього злочину в юридичній літературі відсутні розбіжності. Таким 
суб’єктом цього злочину є особа, призначена у встановленому законом поряд-
ку опікуном чи піклувальником, яка використовувала своє становище опіки 
чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному. 

Суб’єкт злочину розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 
168 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину є такі погляди: 1) Є.М. Кісілюк 
упевнений, що «суб’єкт цього злочину — загальний, а саме: будь-яка особа, яка 
досягла 16-річного віку і якій відома таємниця усиновлення (удочеріння). При 
цьому не має значення, з яких джерел вона дізналася про таємницю» [48, 
с. 399]. За ч. 2 ст. 168 КК — це   діяння, вчинене службовою особою або праців-
ником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали 
відомі по службі чи по роботі [48, с. 394]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак запевня-
ють, що суб’єкт цього злочину — загальний, тобто особа, що досягла 16 років і 
якій таємниця усиновлення стала відома з будь-яких джерел [50, с. 153]. За ч. 2 
ст. 168 КК суб’єкт злочину  спеціальний — це службова особа або працівник 
медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння), а саме: 
перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дити-
ни для усиновлення, розгляд справи про усиновлення тощо, стали відомі по 
службі або роботі (судді, секретарі суддів,працівники органів опіки та піклу-
вання, органів РАГСу; місцевих державних адміністрацій, медичні працівники: 
лікарі та інший медичний персонал, яким через виконання професійних 
обов’язків стало відомо про факт усиновлення (удочеріння) дитини) [50, 
с. 153—154].

Аналіз цих поглядів надає можливість сформулювати визначення 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 168 КК України. Суб’єктом злочину, перед-
баченого ч. 1 цієї статті, є фізична осудна, приватна, неслужбова особа (грома-
дянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій 
до вчинення злочину виповнилося 16 років і якій відома таємниця усиновлен-
ня (удочеріння), а за ч. 2 цієї статті суб’єкт злочину  спеціальний — це службо-
ва особа або працівник медичного закладу, яким відомості про усиновлення 
(удочеріння), а саме: перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на 
обліку, пошук ними дитини для усиновлення, розгляд справи про усиновлення 
тощо, стали відомі по службі або роботі (судді, секретарі суддів,працівники 
органів опіки та піклування, органів РАГСу; місцевих державних адміністра-
цій, медичні працівники: лікарі та інший медичний персонал, яким через вико-
нання професійних обов’язків стало відомо про факт усиновлення (удочерін-
ня) дитини).

Суб’єкт злочину незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 
КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі думки: 1) Є.М. Кісілюк 
заявляє, що суб’єкт цього злочину — загальний, осудна особа, яка досягла 
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16 років (це особи, які бажають усиновити дитину, взяти її в сім’ю на вихован-
ня чи стати опікуном або піклувальником дитини, так і працівники, зокрема, 
службові особи органів, установ і організацій, до компетенції яких належить 
прийняття рішень з питань усиновлення (удочеріння) дітей, передачі їх в сім’ю 
громадян) [48, с. 396]. За ч. 2 цієї статті таким суб’єктом може службова особа 
[48, с. 396]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак зазначають, що суб’єкт цього злочину — 
будь-яка особа, що досягла 16 років, а за ч. 2 ст. цієї статті таким суб’єктом 
може бути службова особа; 3) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк стверджують, що 
суб’єктом цього злочину можуть бути як будь-які приватні особи, включаючи 
осіб, які бажають усиновити (удочерити) дитину, взяти її в сім’ю на виховання 
чи стати опікуном (піклувальником) дитини, так і працівники, у т.ч. службові 
особи органів, установ і організацій, до компетенції яких входить прийняття 
рішень з питань усиновлення (удочеріння) дітей, передачі їх під опіку (піклу-
вання) чи на виховання в сім’ю громадян [46, с. 463].

Аналіз цих точок зору надає нам можливість сформулювати визначення 
суб’єкта цього злочину. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 169 КК та ч. 2 
цієї статті за ознаками: ті самі дії, «вчинені щодо кількох дітей», «повторно», є 
фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення зло-
чину виповнилося 16 років (це можуть бути особи, які бажають усиновити 
дитину, взяти її в сім’ю на виховання чи стати опікуном або піклувальником, 
так і працівники), а за ч. 2 цієї статті  (за ознакою ті самі дії, вчинені з викорис-
танням службового становища) - це службові особи органів, установ і органі-
зацій, до компетенції яких належить прийняття рішень з питань усиновлення 
(удочеріння) дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю 
громадян.   

Суб’єкт злочину перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 
політичних партій, громадських організацій (ст. 170 КК). Стосовно суб’єкта 
цього злочину наявні такі судження: 1) Є.М. Кісілюк стверджує, що суб’єкт 
цього злочину — загальний ( фізична осудна особа, яка до вчинення злочину 
досягла 16-річного віку) [48, с. 397]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак заявляють, що 
суб’єкт цього злочину — загальний: особа, яка досягла 16 років (однак, як пра-
вило, це службова особа) [50, с. 128]; 3) М.І. Хавронюк, М.І. Мельник упевнені, 
що суб’єкт цього злочину — загальний [46, с. 466]; 4) П.С. Матишевський під 
суб’єктом цього злочину розуміє як службову, так і приватну особу, якій до 
вчинення злочину виповнилося 16 років [52, с. 341]. 

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт цього злочину допоможе нам 
сформулювати визначення суб’єкта цього злочину. Суб’єктом злочину, перед-
баченого ст. 170 КК, є фізична осудна особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення зло-
чину виповнилося 16 років.

Суб’єкт злочину перешкоджання законній професійній діяльності журна-
лістів (ст. 171 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину є такі судження: 
1) В.І. Борисов, В.А. Козак упевнені, що за ч. 1 ст. 171 КК суб’єкт злочину — 
загальний: особа, яка досягла 16 років, а за ч. 2 цієї статті суб’єктом злочину 
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може бути службова або особа, що досягла 16 років, яка разом з іншими співу-
часниками вчинила злочин за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 КК) [50, с. 129—
130]; 2) Є.М. Кісілюк стверджує, що суб’єкт цього злочину — загальний, а за 
ч. 2 — спеціальний (службова особа)[48, с. 298]; 3) П.П. Андрушко зазначає, що 
суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК, та суб’єктом злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 171 КК, при вчиненні переслідування журналістів за виконан-
ня професійних обов’язків чи за критику, групою осіб за попередньою змовою, 
може бути будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку, а суб’єктом пересліду-
вання журналіста за виконання професійних обов’язків чи за критику, вчине-
ного одноособово, може бути лише службова особа (здійснення переслідуван-
ня одноособово особою, яка не є службовою, складу, передбаченого ч. 2 ст. 171 
КК злочину, не утворює (зокрема, переслідування, здійснюване безпосередньо 
особою, щодо якої поширена певна інформація, чи переслідування, здійснюва-
не на замовлення інших осіб)) [53, с. 343].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 171 
КК України, надає нам можливість сформулювати визначення суб’єкта цього 
злочину. Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, а також ч. 
2 цієї статті, за ознакою «групою осіб за попередньою змовою», є фізична осуд-
на, приватна неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 16 років (важливо акцентувати увагу на тому, що дійсно одноосібне вчи-
нення загальним суб’єктом за ознакою вчинення групою осіб за попередньою 
змовою неможливе, оскільки так побудована диспозиція ч. 2 ст. 171 КК). 
Натомість суб’єктом злочину за переслідування журналіста за виконання про-
фесійних обов’язків за критику, здійснюване службовою особою, є службова 
особа.       

Суб’єкт злочину грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК). 
Щодо суб’єкта цього злочину в юридичних джерелах існують такі погляди: 1) 
Є.М. Кісілюк, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк стверджують, що суб’єкт цього 
злочину — спеціальний: службова особа, якій надано право приймати праців-
ника на роботу (поновлювати на роботі), звільняти його з роботи або докумен-
тально оформляти його прийняття (поновлення, звільнення), вирішувати 
питання щодо надання відпустки тощо, а також громадянин-підприємець, 
який використовує найману працю і має зазначені вище права щодо наймання 
працівників [48, с. 399; 46, с. 470]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак наполягають на 
тому, що суб’єкт цього злочину  спеціальний: особа, яка досягла 16 років і на 
яку покладено обов’язок дотримання законодавства про працю [50, с. 131].

Аналіз існуючих точок зору надає нам можливість сформулювати 
визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 172 КК. Суб’єктом злочину, 
передбаченого цією статтею є фізична осудна, службова особа, якій надано 
право приймати працівника на роботу (поновлювати на роботі), звільняти 
його з роботи або документально оформляти прийняття (поновлення звіль-
нення), вирішувати питання щодо надання відпустки тощо, а також громадя-
нин - підприємець, який використовує найману працю і має зазначені вище 
права щодо наймання працівників. 
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Суб’єкт злочину грубе порушення угоди про працю (ст. 173 КК). Стосовно 
суб’єкта цього злочину існують такі твердження: 1) Є.М. Кісілюк заявляє, що 
суб’єктом цього злочину визнаються службова особа підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності; окремий громадянин (підприємець, 
інший громадянин, який уклав із працівником угоду про працю) або уповно-
важені ним особи  [48, с. 400]; 2) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк стверджують, 
що суб’єктом цього злочину може бути службова особа підприємства, устано-
ви, організації, громадянин – підприємець, інший громадянин, який уклав з 
працівником угоду про працю, або уповноважені ним особи [48, с. 472]; 
3) П.П. Андрушко упевнений, що суб’єкт цього злочину спеціальний: а) служ-
бова особа підприємства, установи, організації незалежно від форм власності; 
б) окремий громадянин, в тому числі громадянин-підприємець, що здійснює 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та голова селян-
ського (фермерського господарства); в) особа, уповноважена службовою осо-
бою чи окремим громадянином [53, с. 346]; 3) В.І. Борисов, В.А. Козак заявля-
ють, що суб’єкт цього злочину — спеціальний: службова особа підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності, а також окремий громадя-
нин або уповноважена ним особа [50, с. 132].

Аналіз наведених точок зору на суб’єкт злочину, передбачений ст. 173 
КК, надає нам можливість сформулювати визначення суб’єкта цього злочину. 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 173 КК України, є так званий «спеціаль-
ний суб’єкт», тобто фізична осудна, службова особа підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, окремий громадянин, в тому числі  
громадянин-підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без ство-
рення юридичної особи, та керівник фермерського господарства, особа, упо-
вноважена службовою особою чи окремим громадянином, які укладають з 
працівником угоду про працю, в тому числі й за межами України.  

Суб’єкт злочину примушування до участі у страйку або перешкоджання 
участі у страйку (ст. 174 КК). Стосовно суб’єкта злочину примушування до 
участі у страйку або перешкоджання участі у страйку є такі судження: 
1)  Є.М. Кісілюк заявляє, що суб’єкт цього злочину — загальний  [48, с. 401]; 
2) В.І. Борисов, В.А. Козак стверджують, що суб’єкт цього злочину — загаль-
ний: особа, яка досягла 16 років [50, с. 133]; 3) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк 
упевнені, що суб’єкт злочину – загальний (вчинення цього злочину службо-
вою особою за наявності підстав може додатково кваліфікуватися як відповід-
ний злочин у сфері службової діяльності) [46, с. 474]; 4) П.П. Андрушко пере-
конаний, що суб’єкт цього злочину — особа, яка досягла 16-річного віку, це, як 
правило, працівники підприємства, які є ініціаторами проведення страйку чи 
його противниками, представники профспілкових органів (вчинення перед-
бачених ст. 174 КК дій службовою особою з використанням службового стано-
вища, за наявності підстав, утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 174 
КК та відповідними частинами ст. 364 КК чи ст. 365 КК) [53, с. 348–349].

Аналіз запропонованих точок зору на суб’єкт цього злочину надає нам 
можливість сформулювати визначення суб’єкта цього злочину: «Суб’єктом 
злочину, передбаченого ст. 174 КК, є фізична осудна, приватна неслужбова 
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особа, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років (це, як прави-
ло, можуть бути працівники підприємства, які є ініціаторами проведення 
страйку чи його противниками, представники профспілкових організацій 
тощо)».    

Суб’єкт злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
установлених законом виплат (ст. 175 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину є 
такі думки: 1) Є.М. Кісілюк заявляє, що суб’єкт цього злочину спеціальний: 
лише керівник підприємства, установи, організації незалежно від форм влас-
ності (інші службові особи підприємств, установ, організацій, а так само при-
ватні особи можуть нести кримінальну відповідальність за вказаною статтею 
тільки як співучасники) [48, с. 402]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак стверджують, 
що суб’єкт цього злочину — спеціальний: керівник підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності чи громадянин — суб’єкт підпри-
ємницької діяльності [50, с. 134]; 3) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк запевняють, 
що «суб’єкт цього злочину – спеціальний, це лише керівник підприємства, 
установи або організації незалежно від форми власності, а також громадя-
нин — суб’єкт підприємницької діяльності (інші службові особи підприємств, 
установ, організацій, а так само приватні особи можуть нести кримінальну від-
повідальність за цією статтею лише як співучасники, зокрема, як організатори, 
підбурювачі, пособники). Не можуть визнаватися суб’єктом злочину, перед-
баченого ст. 175 КК, фізичні особи — засновники підприємств, які не є керів-
никами. За наявності підстав такого роду їхні дії можуть утворювати склад 
самоуправства чи іншого складу злочину» [46, с. 474];

Аналіз вищенаведених суджень надає нам можливість сформулювати 
визначення суб’єкта цього злочину. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 175 
КК, є фізична осудна особа, керівник підприємства, установи або організації 
незалежно від форми власності, а так само фізична особа — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, який використовує працю найманих працівників.   

Суб’єкт злочину порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 
КК). Щодо суб’єкта цього злочину існують такі погляди: 1) Є.М. Кісілюк 
стверджує, що суб’єкт цього злочину — загальний; 2) П.С. Матишевський 
заявляє, що суб’єктом цього злочину може бути як службова особа, так і при-
ватна особа, у тому числі і сам автор, якщо він приховав співавторство особи 
[52, с. 354]; 3) В.І. Борисов, В.А. Козак запевняють, що суб’єкт цього злочину — 
загальний: особа, яка досягла 16 років, а за ч. 3 цієї статті передбачена відпо-
відальність за дії, передбачені чч. 1 або 2 цієї статті, вчинені службовою особою 
з використанням службового становища [48, с. 137].

Аналіз цих точок зору надає можливість звернути увагу на деякі неточ-
ності: 1) твердження Є.М. Кісілюка, В.І. Борисова, В.А. Козака стосовно того, 
що суб’єкт цього злочину загальний, є неповне, оскільки не вказується, за 
якими ознаками цього злочину, а також за якими частинами цієї статті; 2) крім 
того, Є.М. Кісілюк не використовує положення стосовно суб’єкта злочину, 
передбаченого іншими статтями. 

Загальнотеоретичні підходи, а також зауваження, зроблені нами, нада-
ють нам можливість запропонувати визначення суб’єкта цього злочину. 
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Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, ч. 2, а також ч. 3 цієї статті за 
ознакою «дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо 
великому розмірі», є фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років. Натомість за ч. 3 ст. 176 КК 
за ознакою дії, передбаченої частинами першою або другою цієї статті, вчинені 
службовою особою з використанням службового становища, є службова особа.

Суб’єкт злочину порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 
пропозицію (ст. 177 КК).  Стосовно цього суб’єкта злочину існують такі 
судження: 1) Є.М. Кісілюк стверджує, що суб’єкт цього злочину — загальний, 
а за ч. 3 цієї статті  - це вчинення злочину службовою особою з використанням 
службового становища [48, с. 406]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак наполягають, що 
суб’єкт цього злочину — загальний: особа, яка досягла 16 років, а в ч. 3 цієї 
статті передбачена відповідальність за дії, передбачені чч. 1 та 2 цієї статті, 
вчинені службовою особою з використанням службового становища [50, 
с. 139].

Аналіз цих точок зору на суб’єкт цього злочину свідчить, що вони є 
неповними. На підставі проведеного аналізу, а також загальнотеоретичних 
положень можна запропонувати таке визначення суб’єкта цього злочину: 
«Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 та 2 ст. 177 КК, а також ч. 3 цієї статті 
за ознаками дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо 
великому розмірі, є фізична осудна, неслужбова, приватна особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до вчи-
нення злочину виповнилося 16 років». Натомість за ч. 3 ст. 177 КК за ознакою 
дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені службовою особою з 
використанням службового становища, є службова особа».

Суб’єкт злочину пошкодження релігійних споруд чи культових будинків 
(ст. 178 КК). Щодо суб’єкта цього злочину, передбаченого ст. 178 КК,  є такі 
погляди: 1) Є.М. Кісілюк, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк заявляють,  що суб’єкт 
цього злочину — загальний [48, с. 407; 46, с. 488]; 2) О.А. Чуваков, Д.І. Крупко 
наполягають на тому, що суб’єктом цього злочину є осудна фізична особа, яка 
досягла 16-річного віку [54, с. 394]; 3) В.І. Борисов, В.А. Козак  стверджують, 
що суб’єктом цього злочину є будь-яка особа, що досягла 16-річного віку [50, 
с. 157].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 178 
КК, свідчить, що  автори дають неповне його визначення. Зважаючи на це, слід 
зазначити, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 178 КК, є фізична осудна, 
приватна або неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 16 років.

Суб’єкт злочину незаконне утримування, осквернення або знищення релі-
гійних святинь (ст. 179 КК). Щодо суб’єкта цього злочину існують такі погля-
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ди: 1) Є.М. Кісілюк, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк заявляють,  що суб’єкт цього 
злочину — загальний [48, с. 407; 46, с. 489]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак, 
П.П. Андрушко стверджують, що суб’єкт цього злочину — будь-яка особа, що 
досягла 16 років [50, с. 157; 53, с. 359].

Аналіз свідчить, що наведені вище твердження є неповними, тому варто 
запропонувати визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 179 КК: 
«Суб’єктом злочину незаконне утримування, осквернення або знищення релі-
гійних святинь є фізична осудна, приватна або неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій випо-
внилося до моменту вчинення злочину 16  років».

Суб’єкт злочину перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180 
КК). Стосовно суб’єкта цього злочину є такі думки: 1) Є.М. Кісілюк, 
М.І. Хавронюк, М.І. Мельник стверджують,  що суб’єкт цього злочину — 
загальний [48, с. 409; 46, с. 491]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак заявляють, 
що суб’єкт злочину — будь-яка особа, що досягла 16 років [50, с. 158]; 
3) П.С. Ма тишевський, О.А. Чуваков, Д.І. Крупко впевнені, що суб’єктом зло-
чину може бути як службова, так і приватна особа, якій виповнилося до вчи-
нення злочину 16 років [52, с. 360; 54, с. 397].

Зважаючи на аналіз  існуючих точок зору, пропонуємо визначення 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 180 КК, такого змісту: «Суб’єкт злочину 
перешкоджання здійсненню релігійного обряду, є фізична осудна, приватна, 
неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років 
(вчинення цього злочину службовою особою з використанням службового 
становища слід кваліфікувати, за наявності підстав, додатково і за ст. 364 (423) 
чи ст. 365 (424) КК України)».

Суб’єкт злочину посягання на здоров’я людей під приводом проповідуван-
ня релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст. 181 КК). Стосовно 
суб’єкта цього злочину існують такі судження: 1) Є.М. Кісілюк, М.І. Мельник, 
М.І. Хавронюк стверджують, що суб’єкт цього злочину – загальний: осудна 
особа, яка досягла 16-річного віку й організувала групу або керувала нею 
(особи, які брали участь у діяльності групи, не є суб’єктами аналізованого зло-
чину і можуть нести відповідальність лише за злочин, безпосередньо пов’язаний 
із заподіянням шкоди здоров’ю або посягання на статеву свободу чи статеву 
недоторканість особи) [48, с. 410; 46, с. 492]; 2) В.І. Брисов, В.А. Козак заявля-
ють, що суб’єкт цього злочину – спеціальний: організатор або керівник релігій-
ної групи [50, с. 159]; 3) О.А. Чуваков, Д.І. Крупко упевнені, що суб’єктом 
цього злочину є осудна фізична особа, якій виповнилося 16 років [54, с. 389].

Аналіз існуючих точок зору свідчить про певні розбіжності у поглядах. 
Крім того, В.А. Козак та В.І. Борисов пропонують суперечливе визначення 
суб’єкта злочину, яке не відповідає ч. 3 ст. 27 КК України. 

На підставі викладеного можна запропонувати таке визначення суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 181 КК: «Суб’єктом злочину посягання на здоров’я 
людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релі-
гійних обрядів, є фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 8(62)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО120

України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років».

Суб’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя 
(ст. 182 КК). Стовно суб’єкта цього злочину пропонуються такі судження: 
1) Є.М. Кісілюк засвідчує, що суб’єкт цього злочину – загальний (у разі пору-
шення недоторканності приватного життя службовою особою внаслідок служ-
бової недбалості вчинене можна кваліфікувати за наявності підстав для цього 
за стст. 367 або 425 КК) [48, с. 411]; 2) М.І. Мельник, М.І. Хавронюк зазнача-
ють, що суб’єкт цього злочину – загальний (порушення недоторканності при-
ватного життя службовою особою з використанням наданих їй влади чи служ-
бового становища, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом 
правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтер-
есам, або інтересам юридичних осіб, утворює сукупність злочинів і потребує 
кваліфікації за стст. 182 і 364 або 365 КК) [46, с. 495]; 3) В.І. Борисов, 
В.А. Козак стверджують, що суб’єктом цього злочину є будь-яка фізична особа 
(якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням наданих їй 
повноважень і заподіяли істотну шкоду охоронюваним правам свободам та 
інтересам окремих громадян, інтересам юридичних осіб або державним чи 
громадським інтересам, то матиме місце сукупність злочинів за стст. 182 і 364 
КК). У таких випадках, коли недоторканність приватного життя було поруше-
но внаслідок службової недбалості, то за наявності до того підстав вчинене 
може кваліфікуватися за ст. 367 КК як службова недбалість [50, с. 146–147].

Аналіз існуючих точок зору надає нам можливість запропонувати 
визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 182 КК; «Суб’єктом цього зло-
чину є фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 16 років».

Суб’єкт злочину порушення права на отримання освіти (ст. 183 КК). 
Щодо суб’єкта цього злочину є такі думки: 1) Є.М. Кісілюк заявляє, що суб’єкт 
цього злочину – спеціальний, а саме: особа, наділена відповідними повнова-
женнями щодо прийому на навчання та визнання його умов (до таких осіб 
належать: члени приймальної комісії, інші особи, уповноважені здійснювати 
прийом на навчання та визначати його умови, це можуть бути керівники 
навчальних закладів, службові особи кадрових служб тощо) [48, с. 412]; 
2) В.І. Борисов, В.А. Козак, запевняють, що суб’єкт цього злочину  спеціаль-
ний, — це службова особа, яка має право прийому до навчального закладу 
(наприклад, директор школи, ректор вищого навчального закладу, відпові-
дальний секретар приймальної комісії, декан факультету тощо) [50, с. 147]; 
3) О.А. Чуваков, Д.І. Крупко стверджують, що суб’єктом злочину за ч. 1 ст. 183 
КК є службова особа, яка має повноваження з прийому в навчальний заклад на 
навчання, а за ч. 2 цієї статті – будь-який працівник викладацького та адміні-
стративного персоналу навчального закладу [54, с. 403]; 4) П.П. Андрушко 
запевняє, що суб’єкт цього злочину спеціальний – службова особа державного 
чи комунального закладу [53, с. 366].
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Аналіз поглядів на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 183 КК, дає змогу 
визначитися нам із суб’єктом цього злочину. Так, суб’єктом злочину, передба-
ченого ст. 183 КК, є фізична осудна, службова особа, яка має повноваження з 
прийому в навчальний заклад на навчання (до таких осіб належать: директор 
школи, ректор вищого навчального закладу, члени приймальної комісії, відпо-
відальний секретар приймальної комісії, декан факультету). 

Суб’єкт злочину порушення права на безоплатну медичну допомогу 
(ст. 184 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі думки: 
1) Є.М. Кісілюк стверджує, що суб’єкт цього злочину – спеціальний: тільки 
працівник державного або комунального закладу охорони здоров’я (ч. 1 ст. 184 
КК) та службова особа відповідального органу виконавчої влади (ч. 2 ст. 184 
КК) [48, с. 413]; 2) В.І. Борисов, В.А. Козак заявляють, що суб’єкт цього зло-
чину — спеціальний   (ним можуть бути тільки працівник державного або 
комунального закладу охорони здоров’я, а за ч. 2 ст. 184 КК – службова особа 
відповідного органу виконавчої влади, до компетенції якої належить забезпе-
чення існування мережі медичних закладів) [50, с. 149].

Аналіз точок зору на суб’єкт цього злочину надає можливість запропо-
нувати визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 184 КК: «Суб’єктом 
цього злочину є тільки працівник державного або комунального закладу охо-
рони здоров’я (ч. 1 ст. 184 КК), а ч. 2 ст. 184 КК — службова особа відповідного 
органу виконавчої влади, до компетенції якої належить забезпечення існуван-
ня мережі медичних закладів і відповідності з чинним законодавством». 

Питання суб’єкта аналізованих злочинів також певною мірою вирішене 
і в зарубіжному законодавстві (КК Республіки Польща [55], КК Республіки 
Болгарія [56], КК Швеції [57], КК Японії [58], КК Норвегії [59]). Однак це 
питання потребує більш детального окремого дослідження, результати якого  
можуть бути корисними у вітчизняному законодавстві та правозастосовній 
практиці.

Висновки. На підставі проведеного дослідження суб’єкта злочинів, 
передбачених розділом V Кримінального кодексу України, можна зробити такі 
висновки: 1) судження стосовно суб’єктів зазначених вище злочинів є супереч-
ливим; 2) як правило, автори називають суб’єктів досліджуваних злочинів 
загальними (незмістовними) термінами, наприклад, «загальний суб’єкт», 
«спеціальний суб’єкт», не наповнюючи їх змістом; 3) визначення суб’єктів в 
існуючих публікаціях, передбачені частинами першою, другою та третьою, не 
відповідають чинному законодавству. 
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Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти вибор-
чих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

У статті досліджуються теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочи-
нів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадяни-
на. Автор з’ясовує теоретичні, філософські та прикладні проблеми суб’єкта як еле-
мента загального складу злочину, так і суб’єкта конкретних злочинів, що містяться 
у розділі п’ятому КК України. Запропоновані визначення суб’єктів злочинів, передба-
чених стст. 157—158, 158-1, 158-2, 159—159-1, 160—184 КК України.

Ключові слова: суб’єкт злочину, виборчі права, трудові права, інші особисті 
права, загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт, приватна особа, неслужбова особа, 
службова особа.

Харь И.А. Теоретические и прикладные проблемы субъекта преступлений 
против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и граж-
данина

В статье исследуются теоретические и прикладные проблемы субъекта пре-
ступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека 
и гражданина. Автор выяснил теоретические, философские и прикладные проблемы 
субъекта как элемента общего состава преступления, так и субъекта конкретных 
преступлений, содержащихся в разделе пятом УК Украины. Предложены определения 
субъектов преступлений, предусмотренных стст. 157-158, 158-1, 158-2, 159-159-1, 
160-184 УК Украины.

Ключевые слова: субъект преступления, избирательные права, трудовые 
права, другие личные права, общий субъект, специальный субъект, частное лицо, 
неслужебное лицо, должностное лицо.

Khar I. Theoretical and applied problems of the committer of crimes against 
electoral, labor and other personal rights and freedoms of man and citizen

 The article deals with theoretical and applied problems of the committer of crimes 
against electoral, labor and other personal rights and freedoms of man and citizen. The 
author found theoretical, philosophical and applied problems of the committer, as part of the 
general corpus delicti and committer of concrete crimes contained in the fifth section of the 
Criminal Code of Ukraine. The paper proposed definition of committers of crimes under 
articles 157-158, 158-1, 158-2, 159-159-1, 160-184 of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: Committer of crime; Electoral rights; Labor rights; Personal rights; 
General committer; Special committer; Private person; Unofficial committer, Official.

Стаття надійшла до редакції  23.06.2016.
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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 наукоме-
тричних 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 проблема-
ми 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
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мінально-виконавче право; кримінальне 
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• 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».
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Higher education institution «National Academy of Management» issues 

since 2010 periodic research legal journal «Juridical science». 
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legal sciences Resolution Certifying Board of the Ministry of Education and 
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public institutions in Ukraine and abroad, between all those involved in the 
development of legal science, European integration aspirations. The magazine aims to 
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environmental, organizational and other problems of society, the state, the entry of 
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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.
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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. 
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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.
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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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INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF THE «JURIDICAL SCIENCE» 
JOURNAL NEW REQUIREMENTS FOR ARTICLES

Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher 
Attestation Commission of Ukraine decree №7D05/1 dated January 15, 2003 «On increasing demands for 
specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:

• A scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include scientific 
positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance of scientific work; 
including determination of UDC.

• The paper should include the following elements:
• a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent researches and publications on the issue to be considered;
• definition of specific issues that are not solved in the problem for research chosen;
• formulation of the objectives of the article;
• summary of the main conclusions of the study;
• conclusions of this study;
• in the article should be no less than 15 references;
• internal structure – sections with names or selected parts.
• Name, surname and title of the article in addition to the Ukrainian language should be also in 

English.
• References to this or that research should be placed in brackets according to the number of 

mentioning in the list of references with indication of appropriate page ([3, p. 12]).
A list of sources at the end of the article are compiled in accordance with International Standard 

of Ukraine DSTU GOST 7.1:2006 «A System of Standards on Information, Librarianship and publishing. 
A Bibliographic Notation. A Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Compo sition». 
Also in the source list has to be at least 5 English language references.

• After he references are added abstracts and keywords in three languages (Ukrainian, Russian 
and English).

• Abstracts should include: an author’s name, a title of the article in (Ukrainian, Russian and 
English) languages. The authors should pay attention that there should be an abstract in English and half 
a page A-4 (in a separate file).

• The English text should be executed at the professional level of language proficiency. In the case 
of a text translated, for example, through the Internet Translator (Google, etc.), or unprofessional, the 
article will not be accepted for publication.

The article and the abstract should be named:
1. issue number should be placed before the name (11, 4, 7, etc.);
2. dot after the number of issue you should place 2 last figures of the year (14, 15, etc.);
3. underscores (_), then the type of document note – abstract topic – Article;
4. after the title of the articles, underscores (which separate code with the author’s name) you 

should place the author’s last name, name in English and initials.
Example: 11.14_note_Olenenko A.doc (where «note» – markS annotations) or 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (Where the topic – refer to the article).
• Publication (title, information about author, text, references, abstract, and keywords) should 

not exceed 20-30 000 signs.
Additions to the scientific article:
• An electronic version of the article in a format MS Word (docx or doc);
• Information about the author in Ukrainian and English (surname, first name, middle name (in 

full), academic degree, academic status, place of work and position, mailing address, telephone number);
• A statement signed by the author (s) that sent the article is had been not printed and have not 

given to any other editions;
• a photo of the author (s) in the format jpg, tif;
• Qualitative illustrative materials supplied by a name and number suitable for scanning;
• Extract from the minutes of the Department with recommendation of the article for publication, 

duly certified (for the Articles of Ph.D., graduate students and adjunct academic degree).
• An article submitted to the editor without complying with these requirements shall not be 

published.
• All the authors to note: when supplying article necessarily indicate a brief information about the 

author, telephone and your own e-mail to ease communication with authors.
Editors reserve the right to review, edit, and reduce decline articles.
For authenticity of the article the author is responsible for.
The royalties are not paid for the publication.
Reprints of published materials in the journal are made only with the permission of the author and the 

publisher.
Available materials are not returned.
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