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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 
Н.С. Юзікової -  на дисертацію 

КАТЕРИНЧУК КАТЕРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ 
за темою «Кримінально-правова охорона здоров’я особи: доктринальні, 

законодавчі та правозастосовчі проблеми», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право

Вивчення змісту дисертації, автореферату та наукових публікацій за 
темою дисертації К.В. Катеринчук, дає підстави стверджувати про 
актуальність виконаного дослідження, глибокий правовий аналіз з питань 
теми, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій щодо 
комплексного дослідження проблем належної кримінально-правової 
охорони здоров’я людини та розробки на цій основі пропозицій щодо 
удосконалення чинного КК України та практики його застосування.

У дисертації на достатньому науковому рівні проаналізовані теоретичні 
питання суспільних відносин, що виникають у зв’язку із кримінально- 
правовою охороною здоров’я людини, визначені чинники соціальної 
обумовленості кримінальної відповідальності злочинів проти здоров’я 
особи, проаналізовано розвиток вітчизняного законодавства про 
кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи, а також 
здійснено їх порівняльно-правовий аналіз, дано оцінку причинного зв’язку 
як ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи, 
встановлено особливості ознак суб’єкта складів злочинів проти здоров’я 
особи; розкрито зміст кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак 
складів злочинів проти здоров’я особи; здійснено розмежування злочинів 
проти здоров’я особи із суміжними складами злочинів та визначено 
проблемні питання їх кваліфікації; проаналізрва^"^ш щ ун |^ж̂ ^ в о ї

фіскальної служби України



практики призначення окремих видів покарань (позбавлення волі на певний 

строк, виправні роботи, обмеження волі, штраф) та їх меж за злочини проти 

здоров’я особи.  

Актуальність та обґрунтованість вибору теми дослідження. 

Проблеми, які стосуються кримінально-правової охорони й захисту прав і 

свобод людини та які потребують негайного вирішення, мають 

багатоплановий характер. Проте існує категорія прав, яка потребує 

першочергової уваги з боку держави та її інститутів, адже це сфера охорони 

здоров’я. Низка проблем і порушень прав і свобод людини у сфері охорони 

здоров’я виникає не лише внаслідок недосконалості законодавства, а й 

значною мірою є результатом неналежного правозастосування, об’єктивно 

існуючих перешкод, бюрократичної тяганини. У цьому контексті важлива 

ефективна розробка засобів, що спрямовані на охорону цих благ, та дієвий 

комплекс превентивних заходів, спрямованих на протидію злочинам проти 

здоров’я особи. 

Саме тому актуальності набувають спірні питання   щодо особливостей 

кваліфікації злочинів проти здоров’я особи, питання уніфікації законодавчої 

термінології та правозастосовної практики, а відповідно,  вдосконалення 

законодавства, спрямованого на врегулювання питань ефективної протидії 

злочинам проти здоров’я особи на всіх рівнях. Враховуючи викладене, 

доктринальні, прикладні та нормотворчі проблеми кримінально-правової 

охорони здоров’я  особи набувають особливої гостроти, що підтверджує 

актуальність теми дисертаційного дослідження К.В. Катеринчук. 

Слід зазначити, що дисертант є знаним фахівцем у цій сфері, вона є 

автором значної кількості наукових праць з теми кримінально-правової 

охорони здоров’я  особи, що підтверджує особливу цінність та практичне 

значення даної наукової праці. 

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

Дисертаційне дослідження К.В. Катеринчук узгоджується із Пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року, Концепцією 

Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір», 

Стратегією розвитку наукових досліджень Національної академії правових 

наук України на 2016–2020 роки та виконане в межах науково-дослідної 

роботи Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

«Злочини проти громадської безпеки: теоретико-правовий аналіз» (номер 

державної реєстрації 0117U001510 від 24.05.2017р.). 

Метою дослідження дисертант вважає нове вирішення питань 

належної кримінально-правової охорони здоров’я особи, що передбачає 

вироблення цілісного доктринального підходу до проблем охорони здоров’я 



особи; розроблення пропозицій, спрямованих на удосконалення 

законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти охорони 

здоров’я особи і практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети дисертантом правильно 

сформульовані та послідовно вирішені наступні завдання: висвітлено 

систему органів охорони здоров’я в Україні; визначено чинники соціальної 

обумовленості кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я 

особи; проаналізовано розвиток вітчизняного законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи; здійснено 

порівняльно-правовий аналіз злочинів проти здоров’я особи в межах КК 

України та законодавчих актів зарубіжних держав; сформульовано 

визначення «здоров’я особи» та обґрунтовано доцільність визнання 

здоров’я особи як самостійного об’єкта кримінально-правової охорони; 

розглянуто специфіку суспільно-небезпечних діянь у злочинах проти 

здоров’я особи; визначено особливості об’єктивної сторони складів 

злочинів, передбачених ст. 123 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, 

заподіяне у стані сильного душевного хвилювання», ст. 124 «Умисне 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця» КК України; охарактеризовано наслідки у злочинах проти 

здоров’я особи; з’ясовано значення причинного зв’язку як ознаки 

об’єктивної сторони складів злочинів проти здоров’я особи; розглянуто 

суб’єктивну сторону складів злочинів проти здоров’я особи; встановлено 

особливості ознак суб’єкта складів злочинів проти здоров’я особи; розкрито 

зміст кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складів злочинів 

проти здоров’я особи; здійснено розмежування злочинів проти здоров’я 

особи із суміжними злочинами та визначено проблемні питання їх 

кваліфікації; проаналізовано види і межі покарання за злочини проти 

здоров’я особи. 

Заслуговує на увагу методологічний інструментарій, який обрано з 

урахуванням поставленої мети, задач, об’єкта і предмета дослідження. 

Порівняльно-правовий,  історико-правовий,  системно-структурний,  

діалектичний,  догматичний соціологічний і статистичний методи та логічні 

прийоми, що були використані у процесі пізнання проблем кримінально-

правової охорони здоров’я особи та дали змогу К.В. Катеринчук логічно і 

системно побудувати дослідження і становили підґрунтя для висновків і 

пропозицій щодо удосконалення КК України, практики його застосування із 

урахуванням вимог сьогодення та ресурсних можливостей держави. 



Усі методи наукового дослідження використовувалися у їх 

взаємозв’язку, що дозволило автору сформулювати власне бачення інституту 

кримінально-правової охорони здоров’я особи відповідно до норм КК 

України.  

Емпірична база дисертаційного дослідження охоплює дані офіційної 

кримінально-правової та судової статистики України за період з 2013 до 

2017 рр., вибірковий аналіз вироків судів за 2012–2017 рр., розглянутих у 

різних регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим, 

Донецької та Луганської областей, вибіркове дослідження архівних 

матеріалів кримінальних проваджень, зведені дані анкетування 

респондентів з різних регіонів України, за винятком Автономної Республіки 

Крим, Донецької та Луганської областей, дані Центру медичної статистики 

МОЗ України за період з 2013 до 2017 рр., результати узагальнення 

матеріалів судової практики Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ за 2014 рік. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.    

Результати дисертаційного дослідження К.В. Катеринчук видаються 

достатньо обґрунтованими, оскільки автором опрацьовано численну кількість 

джерел загального та спеціального спрямування, присвячених  теоретичним 

та прикладним, проблемам кримінально-правової охорони здорованя особи. 

Автором звернуто увагу, що у контексті фундаментального права 

людини на життя і здоров’я та інші права й свободи (ч. 1 ст. 3 Конституції), 

що обумовлені природним правом людини, визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. У зв’язку з тим, що однією з первинних передумов 

життєдіяльності людини є здоров’я особи, то, здійснюючи захист цього 

права, український законодавець утверджує ці права шляхом закріплення їх у 

законах України. Привертає увагу детальний аналіз конституційних норм 

спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод людини, зокрема сфери 

охорони здоров’я особи та питань криміналізації посягання на здоров’я особи 

(С. 23 - 25), що стало підґрунтям висновку про особливості норм КК України 

які стають на захист особи, її здоров’я від злочинних посягань, що 

позачергово охороняються Конституцією України. Визначено, що 

конституційні положення щодо охорони здоров’я особи, відображені в 

повній мірі у заборонних нормах КК України: ст. 121 «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження», ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», 

ст. 123 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного 

душевного хвилювання», ст. 124 «Умисне заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі 



перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця», ст. 125 «Умисне 

легке тілесне ушкодження» КК України), можуть вчинюватися лише шляхом 

дії, про що свідчать аналізовані кримінальні справи, а зазначені у ст. 126 

«Побої і мордування», ст. 127 «Катування», ст. 128 «Необережне тяжке або 

середньої тяжкості тілесне ушкодження», ст. 130 «Зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» та 

ст. 133 «Зараження венеричною хворобою» КК України (С.150). 

Науковий апарат рецензованої дисертації і її автореферату є достатньо 

високий, матеріал викладений чітко, доступно та юридично грамотно. 

Позиції, які відстоює К.В.Катеринчук, ґрунтуються на наявних 

досягненнях світової та вітчизняної кримінально-правової доктрини, 

положеннях суміжних галузей права: цивільного, трудового, сімейного. 

Авторські думки, висновки, пропозиції підтверджуються фактами, 

критичним аналізом чинного законодавства, вже висловленими в юридичній 

літературі позиціями вчених з відповідного приводу (С. 31, 36, 51, 70, 85, 138, 

149, 224 – 225, 305, 347, 378). 

Катеринчук К.В. за темою дисертаційного дослідження опрацювала 

значну кількість джерел (743 найменування, в т.ч. 44 іноземною мовою), 

серед них: монографії, колективні праці, дисертації, автореферати 

дисертацій, збірники статей, наукові статті, нормативно-правові акти, 

кодекси. При цьому автор не обмежилась працями лише з кримінального 

права та кримінології. Автор використала філософську, загальнотеоретичну та 

спеціальну літературу медицини, психології, соціології тощо. Дисертант 

висвітлила позиції як вітчизняних так і зарубіжних вчених щодо ряду спірних 

питань теорії і практики кваліфікації злочинів проти здоров’я особи як за 

вітчизняним законодавством, так і за законом про кримінальну 

відповідальність країн різних правових систем (С.52, 85 – 86, 158 – 159, 162, 

188, 232, 265) 

Дисертаційне дослідження містить глибокий аналіз досягнень 

попередніх дослідників цієї та суміжних проблем: О. В. Авраменка, 

П. П. Андрушка, М. І. Бажанова, О. Ф. Бантишева, Ю. В. Бауліна, 

П. С. Берзіна, С. Г. Блинської, І. Г. Богатирьова, О.І. Богатирьової, 

О. Г. Боднарчука, Г. Є. Болдаря, Г. М. Борзенкова, В. І. Борисова, 

С. В. Бородіна, В. М. Бурдіна, В. О. Гацелюка, К. О. Гориславського, 

Н. О. Гутурової, П. С. Дагеля, Т. А. Денисової, С. Ф. Денисова, 

О. А. Долгого, О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, О. О. Житного, 

В. І. Касинюка, О. Г. Колба, О. М. Костенка, Т. В. Корнякової, 

Ю. О. Кучера, П. С. Матишевського, М. І. Мельника, І. І. Митрофанова, 

В. А. Мисливого, П. П. Михайленка, С. С. Мірошниченка, А. А. Музики, 



В. О. Навроцького, В. І. Осадчого, М. І. Панова, А. А. Піонтковського, 

А. В. Савченка, В. М. Смітієнка, О. С. Сотули, Є. Л. Стрєльцова, В. Я. Тація, 

В. П. Тихого, В. В. Топчія, В. О. Тулякова, М. І. Хавронюка, В. Б. Харченка, 

Є. В. Фесенка, П. Л. Фріса, Г. В. Чеботарьової, В. В. Шаблистого, 

Н. С. Юзікової, С. С. Яценка та ін.  

Правовою основою дослідження стали: Конституція України, 

кримінальне законодавство України та зарубіжних країн,  закони України,  

постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, відомчі 

нормативні акти, положення, інструкції, правила,  а також відповідні 

міжнародні нормативні документи (Загальна декларація прав людини від 10 

грудня 1948 р.; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

від 4 листопада 1950 р.; Міжнародний пакт про громадські і політичні права 

від 16 грудня 1966 р.; Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони 

здоров’я ВООЗ) від 22 липня 1946 р.; Міжнародна конвенція про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації; Декларація про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості дискримінації на основі релігії або переконань; Декларація про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенція ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання; Європейська конвенція про соціальне забезпечення, 

Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких 

злочинів; Кодекс поведінки службових осіб з підтримання правопорядку, 

прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 р.; Декларація про 

поліцію РЄ від 8 травня 1979 р. та ін.). 

Структура дисертації є логічною, систематизованою, що свідчить 

про науково-аргументований підхід до вирішення поставлених завдань і 

забезпечує досягнення мети дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, що включають п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та 16 додатків. Повний обсяг дисертації становить 559 

сторінок, з яких основний текст – 411 сторінок, список використаних джерел 

– 77 сторінок (743 найменування), додатки -  69 сторінок. 

І розділ дисертації обґрунтовано присвячено доктринальним, 

законодавчим проблемам кримінально-правової охорони здоров’я особи, 

науково-методологічному аналізу стану дослідження проблем кримінально-

правової охорони здоров’я особи. 

 Досить вдало автором розглянуто питання становлення та розвитку 

вітчизняного законодавства у сфері захисту здоров’я особи від злочинних 

посягань на основі порівняльного аналізу КК УСРР 1922, 1927 рр., УРСР 



1960 р.  та КК України 2001 р., що дало можливість виявити недоліки та 

запропонувати певні зміни до чинного КК України.   

Логічним продовженням дослідження особливостей кримінальної 

відповідальності за злочини проти здоров’я особи стала характеристика  

кримінального законодавства країн різних типів  правових систем світу. 

Автором було проаналізовано норми Особливої частини, в яких передбачено 

кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи у 

кримінальних кодексах держав колишнього Радянського Союзу (Республіки 

Білорусь, Республіки Молдови, Російської Федерації, Киргизької Республіки, 

Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Вірменії, 

Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Естонської Республіки, 

Республіки Узбекистан); у законодавстві європейських країн (Німеччини, 

Франції, Голландії, Іспанії, Австрії, Республіки Болгарії, Швейцарії, 

Республіки Сан-Марино, Бельгії); у кримінальному законодавстві Англії, 

Сполучених Штатів Америки, Австралії, Данії, Швеції, Аргентини, Норвегії, 

Туреччини, Ізраїлю, Туніської Республіки, Китайської Народної Республіки, 

Японії, Кореї, Таїланду. Це дало можливість автору виокремити зразкові 

кодекси, що містять найбільшу кількість норм, покликаних охороняти 

здоров’я особи (КК Франції, США); або більш точно розкривають їх ознаки 

(КК Болгарії та деякі КК пострадянських держав). 

Логічно й обґрунтовано  ІІ розділ присвячено аналізу об’єктивних 

ознак складів злочинів, закріплених у статтях розділу ІІ «Злочини проти 

життя та здоров’я особи» КК України, що дало можливість автору 

виокремити наступні суспільно небезпечні наслідки: 1) тілесні ушкодження; 

2) фізичний біль; 3) сильний фізичний біль; 4) фізичні та моральні 

страждання; 5) зараження вірусом імунодефіциту людини; зараження 

невиліковною інфекційною хворобою, що є небезпечною для життя людини; 

зараження венеричною хворобою. 

Дослідження змісту суб’єкту та суб’єктивної сторони складів злочинів 

проти здоров’я особи автором здійснено у ІІІ розділі. Узагальнення  практики 

та аналіз спеціальної літератури щодо кримінальної відповідальності за 

злочини проти здоров’я особи, дали змогу К.В. Катеринчук виділити 

обов’язкові, розмежувальні ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, 

факультативні ознаки суб’єктивної сторони досліджуваних складів злочину.  

Розділ ІV містить характеристику кваліфікуючих та особливо 

кваліфікуючих ознак складів злочинів проти здоров’я особи. У результаті 

дослідження спірних питань щодо характеру ролей, які можуть виконувати 

співучасники, автором констатовано, що для вчинення злочину за 

попередньою змовою характерним є як співвиконавство, так і вчинення 



злочину з розподілом ролей, передбачених ст. 27 КК України. Автором 

обґрунтовано запропоновано розширити можливі мотиви вчинення злочинів 

проти здоров’я особи (ч. 2 ст. 121, 122, 126, 127 КК України) та інших 

злочинів на мотиви: расової, національної, релігійної, політичної, етнічної 

нетерпимості або нетерпимості, зумовленої майновим станом, місцем 

(регіоном) проживання або мовою спілкування. 

Характеристика перспектив удосконалення положень кримінального 

законодавства у сфері боротьби зі злочинами проти здоров’я особи, здійснена 

у V розділі. Автор комплексно поєднала аналіз об’єктивних, суб’єктивних 

ознак складів злочинів проти здоров’я особи, особливостей кваліфікації і 

покарання за вчинення вищеозначених злочинів із проблемами нормативної 

дефініції кримінальної відповідальності за посягання на здоров’я особи. Це 

стало підставою для висновку щодо перспектив розвитку кримінально-

правових норм злочинів проти здоров’я особи. 

Таким чином, розділи дисертаційної роботи К.В. Катеринчук логічно 

пов’язані між собою і становлять системно-структурну єдність. 

Новизна положень, які виносяться на захист полягає в тому, що, на 

монографічному рівні, вперше в Україні здійснено комплексне дослідження 

теоретико-прикладних проблем належної охорони здоров’я особи, яке 

охоплює еволюцію кримінально-правової охорони здоров’я особи, 

визначено об’єктивні та суб’єктивні ознаки, особливості кваліфікації та 

покарання  за злочини проти здоров’я особи та  запропоновано головні 

напрями удосконалення чинного КК України та практики його 

застосування. 

За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано нові 

положення та висновки, головними з яких є те, що вперше: 

- виявлені та систематизовані чинники соціальної обумовленості 

злочинів проти здоров’я особи, серед яких автор виокремлює: історичні, 

загально-соціальні, медичні, соціально-економічні, міжнародно-правові, 

нормативні, кримінально-правові та кримінологічні, що становлять 

підґрунтя доцільності збереження кримінальної відповідальності за злочини 

проти здоров’я особи; 

- на основі проведеного аналізу об’єктивної сторони складів злочинів 

проти здоров’я особи автором визначені їх особливості та запропоновано: 

передбачити однією з ознак тяжкого тілесного ушкодження – захворювання 

на наркоманію або токсикоманію; обґрунтовано, що шляхом бездіяльності 

тілесні ушкодження можуть бути вчинені не як самостійний злочин, а як 

наслідок інших злочинів, а також неприпустимість нормативного 



розміщення однієї з ознак тяжкого тілесного ушкодження – «втрата 

професійної працездатності»; 

- обґрунтовано положення, що з метою встановлення ушкодження 

обличчя як знівечення, надати право судово-медичним експертам визначати 

міру спотворення обличчя і кінцевий ступінь тяжкості тілесного 

ушкодження, у випадках явного безсумнівного посттравматичного 

знівечення обличчя; 

- обґрунтовано пропозицію щодо внесення змін до ч. 1 ст. 126 КК 

України, які автор пропонує викласти у наступній редакції: «1. Умисне 

завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали 

болю або спричинили незначні ушкодження без шкоди здоров’ю», оскільки 

зазначені наслідки не призводять до розладу здоров’я або незначної стійкої 

втрати загальної працездатності, належать до ушкоджень, які не заподіяли 

шкоду здоров’ю; 

Заслуговує на увагу аналіз кримінальних проваджень (справ) злочинів 

проти здоров’я особи, який становив підґрунтя авторського висновку, що 

лише в окремих випадках судово-медичний експерт після встановлення 

причинного зв’язку між діяннями та наслідками здійснює його опис (С. 232-

233), також було встановлено, що в усіх випадках втрати будь-якого органу 

або його функцій, незалежно від його стану, розцінюється як одна з ознак 

тяжкого тілесного ушкодження (С.235-236).  

Особливостями встановлення причинного зв’язку в злочинах проти 

здоров’я особи (прямого (безпосереднього) та опосередкованого) є те, що 

різні «суб’єкти» встановлюють його по-різному, а саме: причинний зв’язок 

між діянням (дія або бездіяльність) та наслідками, що настали, 

встановлюється лише під час здійснення кваліфікації працівниками 

правоохоронних органів. Визначення причинного зв’язку судово-медичними 

експертами відрізняється тим, що він встановлюється лише між 

ушкодженням і смертю особи. Тому на законодавчому рівні К.В. Катеринчук 

запропоновано уточнити рекомендації щодо встановлення причинного 

зв’язку в злочинах проти здоров’я особи для практичних працівників (С. 235 

– 238, 240).  

Новизною відрізняється запропонована авторська класифікація мотиву, 

мети та емоційного стану: 1) за розміщенням в структурі КК України (такі, 

що розташовані в Загальній та Особливій частинах КК України); 2) за 

впливом на формулу кваліфікації: обов’язкові, обов’язково-альтернативні, 

факультативні (необов’язкові). Обов’язкові – це ті, що передбачені певною 

(частиною) статтею Особливої частини КК України або однозначно 

зумовлені характером діяння. Обов’язково-альтернативні – законодавець у 



диспозиції статті Особливої частини КК встановлює два або більше їх видів. 

Факультативні або необов’язкові – це такі, що не впливають на формулу 

кваліфікації (С. 283 - 285).  

Окремі положення засад кримінально-правової охорони здоров’я особи 

автором удосконалено чи вони дістали  подальшого розвитку. Зокрема, було 

удосконалено наступні дефініції: медичне визначення «шкода здоров’ю», під 

яким автор розуміє порушення анатомічної цілості тканин, органів або їх 

функцій, що виникають від дії одного чи кількох факторів зовнішнього 

середовища – фізичних (механічних, термічних, барометричних, 

променистих тощо), хімічних та ін.; «страждання» як одне або декілька (два 

чи більше) разів або розірваних у часі діянь (дія або бездіяльність), що 

можуть включати в себе й властивості болю, не спричиняють видимих ознак 

на тілі людини, але викликають в особи негативні почуття, емоції або інші 

негативні реакції (С. 199 – 200, 225 - 227). 

Проведене К.В. Катеринчук дослідження дало можливість автору 

розвинути наукові положення з приводу кримінально-правової кваліфікації 

у випадку протиправних дій вчинених клоном.  Так, клон як особа може 

мати ті самі права, що й інші людські істоти, крім того й певні обов’язки. У 

випадку вчинення злочину «людиною-клоном» кримінальна відповідальність 

повинна наставати за «загальним» правилом (С.244-245). 

Дисертація К.В. Катеринчук свідчить про достатній професійний рівень 

здобувача, її наукову ерудицію, комплексний підхід та глибоку обізнаність  

кримінальної, медичної та іншої спеціальної вітчизняної і зарубіжної 

літератури. 

У поданому дослідженні містяться напрямки подальших наукових 

розвідок, постановка проблемних питань, котрі повинні бути згодом вирішені 

у теорії та практиці. 

Викладені вище доктринальні положення кримінально-правової охорони 

здоров’я людини, висновки і рекомендації мають відповідне практичне 

значення, що полягає у можливості бути використаними: у науково-дослідній 

сфері – для подальшого пізнання і розвитку вчення про злочини, що 

посягають на здоров’я особи (підтверджується Актом впровадження 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 

09.10.2018); у законотворчій діяльності – для удосконалення окремих 

положень КК України, інших законів та підзаконних актів (підтверджується 

Листом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності від 08.05.2018 № 04-18/3-853; 

Актом впровадження Тернопільського обласного бюро судово-медичної 

експертизи від 07.11.2018; Листом народного депутата Антонищака Андрія 



Федоровича від 06.11.2018);  у освітньому процесі – під час викладання 

курсів Загальної і Особливої частин кримінального права України, а також у 

ході підготовки спецкурсів, присвячених проблемам кримінальної 

відповідальності за злочини проти життя та здоров’я особи, курсів 

медичного права або судової медицини, для підвищення рівня правових 

знань медичних працівників та судово-медичних експертів, під час 

підготовки навчальної й навчально-методичної літератури з кримінального, 

медичного права та судової медицини (підтверджується Актом 

впровадження результатів дисертаційного дослідження Національної 

академії внутрішніх справ від 12.06.2017 № 4617-329; Актом впровадження 

результатів дисертаційного дослідження Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 06.11.2018); у практичній 

діяльності – впровадження в практичну діяльність органів досудового 

розслідування (підтверджується Актом впровадження Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 09.02.2018; Довідкою про 

впровадження Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини від 01.11.2018 № 020889-5/18). 

Заслуговують на увагу визначені автором спільні та відмінні ознаки для 

розмежування злочинів проти здоров’я особи, а саме: умисне тяжке тілесне 

ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та необережне тяжке або середньої 

тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК України). 

Автор детально досліджує механізм соціальної обумовленості права, 

який охоплює такі стадії: виникнення необхідності в юридичному 

регулюванні певних відносин; формування громадської думки та діяльність 

державних компетентних органів з прийняття правових норм – 

правотворчість (С. 54-55). 

Представляє науково-практичний інтерес детальний аналіз поняття 

«стану сильного душевного хвилювання» як самостійного емоційного стану 

особи, що швидко виникає та бурхливо протікає, короткочасний стан психіки 

винного, причиною яких була неправомірна або аморальна поведінка 

потерпілого. Різні позиції вчених, судова практика становили підґрунтя для 

авторського висновку, що у статтях КК України необхідно використовувати 

термінологію для позначення сильних емоційних реакцій, тому 

потребують удосконалення ч. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 39, п. 7 ч. 1 ст. 66, ст. 116 та 123 

КК України, в яких термін «стан сильного душевного хвилювання» слід 

замінити на «стан сильного емоційного збудження». 



Обґрунтованим вважається твердження автора, що додатковим 

факультативним об’єктом злочину в ст. 127 «Катування» КК України може 

виступати воля, честь та гідність особи (С. 162-163). 

Особливої уваги заслуговують визначені автором кваліфікуючи ознаки 

деяких складів злочинів проти здоров’я: їх вчинення в співучасті – ч. 2 

ст. 121; ч. 2 ст. 126; ч. 2 ст. 127 КК України, зокрема вчинення групою осіб 

(ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 126 КК України) та за попередньою змовою групою осіб 

у ч. 2 ст. 127 КК України.  

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

викладених у дисертації та авторефераті і опублікованих працях. 

Вірогідність та повнота наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується їх апробацією у 66 наукових працях, з яких: 2 – монографії, 

17 – статей у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, 7 – статей у зарубіжних періодичних 

виданнях, 39 – тез доповідей, опублікованих у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій, круглих столів, 1 – публікація, що 

додатково відображає наукові результати дисертації, які досить повно 

відображають результати дисертаційного дослідження. 

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про те, що К.В. Катеринчук 

використала значну за обсягом загальнотеоретичну та спеціальну літературу, 

а також про вміння автора критично аналізувати положення використаних 

джерел. Теоретичні положення дисертації та висновки і пропозиції 

дисертантки логічно пов’язані між собою, їх реалізація в комплексі 

дозволила б вдосконалити заходи кримінально-правової охорони здоров’я 

особи та практику її застосування. 

В цілому дисертаційна робота написана на належному науковому рівні 

та хорошою літературною мовою. В роботі по-новому вирішенні теоретичні 

питання конкретного наукового завдання, що є вагомим науковим внеском. 

Зміст поданого автореферату в цілому відповідає змісту дисертації. 

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до встановлених вимог. 

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну і практичну значимість 

проведеного К.В. Катеринчук дослідження, його актуальність та наукову 

новизну, слід відмітити, що окремі положення дисертації викликають 

зауваження, які потребують певних уточнень або додаткової аргументації: 

1) Кінцевий результат дослідження доктринальних проблем 

кримінально-правової охорони здоров’я людини (її наукової або практичної 

складової)  значною мірою залежить від того які методи, способи, прийоми, 

засоби при цьому застосовуються. У широкому сенсі метод можна 

розглядати як послідовну  процедуру, що складається з логічно побудованих 



операцій, застосування яких призводить або до досягнення поставленої у 

дисертації мети, або наближає до неї. У першому випадку застосування 

прийомів, алгоритмів певного методу, призводить до досягнення мети, а в 

другому - метод позбавляє дослідника від численних випадкових помилок та 

хибних чи необґрунтованих  висновків.  

Автор, досліджуючи міждисциплінарну проблему охорони здоров’я 

особи, використовує традиційні методи, що застосовуються соціально-

гуманітарними науками. Слушно зазначає, що розвиток науки зумовлює 

необхідність визначення нових методів наукових досліджень. Серед яких 

дисертант виокремлює синергетичний, логіко-догматичний, герменевтичний, 

історико-порівняльний, історико-лінгвістичний, метод лінгвістичної інтуїції 

тощо (С. 36-37). Поряд з цим, характеризуючи ціннісну складову 

кримінально-правової охорони здоров’я особи не можна оминути увагою 

аксіологічний (ціннісний) метод. Тому, вважаю доцільно було б детальніше 

зупинитись на аксеологічно-правових аспектах кримінально-правової 

охорони здоров’я особи (використовуючи аксіологічний метод пізнання). 

Адже, правова аксіологія є одним із напрямів теорії про цінності, теорії 

загальнозначущих принципів, що визначають людську діяльність, мотивацію 

поведінки. Вважаю, що праця значно виграла б, якби дисертант у процесі 

дослідження використовуючи аксіологічний метод, як інструмент оцінки 

правових явищ, установлення критеріїв цієї оцінки, визначила ефективність 

права, відмінності корисності й ефективності дії кримінально-правових норм 

у системі захисту і охорони здоров’я особи. 

2) У підрозділі 1.4. Розвиток вітчизняного законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи дисертант 

реалізовує одне з завдань щодо аналізу еволюції вітчизняного законодавства 

про кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи. 

Завершуючи аналіз К.В. Катеринчук приходить до висновку, що у чинному 

КК України, порівняно з попередніми КК УСРР та УРСР, більш чітко 

здійснено опис ознак тілесних ушкоджень та кваліфікуючих ознак деяких 

складів злочинів проти здоров’я особи та диференційовані їх санкції... (С. 

98). Також, автор наголошує на необхідності подальших додаткових 

дослідженнях у сфері охорони здоров’я особи ... Але видається висновки 

автора не конкретизовані. З ними можна погодитись за умови більшої 

деталізації кваліфікуючих ознак, санкцій яких саме складів злочинів та 

вказівкою які норми сфери охорони здоров’я особи потребують подальших 

наукових розвідок. 

Логічно продовжуючи порівняльне дослідження у підрозділі 

1.5. Зарубіжне законодавство про кримінальну відповідальність за злочини 



проти здоров’я особи автор аналізує норми КК зарубіжних країн, при цьому 

підсумовуючи визначає різницю «певних наслідків злочинів проти здоров’я 

особи, способів, мотивів, кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, 

що впливають на кваліфікацію (С. 121). Також, автор у висновках наголошує, 

що деякі положення зарубіжних КК є прикладом для наслідування їх у 

вітчизняному кримінальному законодавстві (С. 149-150). 

Звернення до зарубіжного законодавства, практики його застосування 

дозволяє представити вітчизняну правову систему у відповідності з 

правовими системами інших країн, саме дослідження іноземного 

законодавства, його сильних та слабких сторін дозволяє проаналізувати 

вітчизняне законодавство з тим, щоб зрозуміти цінності та пріоритети, 

тенденції та перспективи його розвитку. Видатний науковець минулого 

століття О.Ф.Кістяківський закликав до вивчення вітчизняного права у 

порівнянні з іноземним з метою вдосконалення першого. Проте, з тексту 

дисертації не повною мірою зрозуміло які положення вітчизняного 

законодавства щодо охорони здоров’я особи  потребують уточнення, 

доповнення чи змін. Роз’яснення щодо зазначених питань бажано дати під 

час публічного захисту. 

3) Автор до новизни відносить виявлені тенденції кількісних, 

змістовних та якісних змін у сфері злочинів проти здоров’я особи та 

доцільність збереження кримінальної відповідальності за злочини проти 

здоров’я особи (С.11). У підрозділі 1.3. Соціальна обумовленість 

кримінальної відповідальності злочинів проти здоров’я особи дається 

характеристика статистичних даних про кількість злочинів проти здоров’я 

особи в Україні за період 1997–2000 рр. (С. 73-76). Але за підсумками 

наведених статистичних даних щодо кількості та відсоткових показників 

вчинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та інших злочинів 

проти здоров’я особи незрозуміло у чому полягають виявлені тенденції 

змістовних та якісних змін. Крим того, залишається без належної 

аргументації теза щодо доцільності збереження кримінальної 

відповідальності за злочини проти здоров’я особи. Адже у роботі не 

наведені позиції науковців, які вважають недоцільним криміналізацію діянь 

проти здоров’я особи, або пропонують декриміналізувати окремі злочинні 

дії проти здоров’я особи. 

Також, автор для окреслення кримінологічних чинників декларує 

визначення стану, структури та динаміки злочинів проти здоров’я особи, які 

передували прийняттю КК України 2001 р. (за період 1997–2000 рр.). У 

зв’язку з цим, по-перше, незрозумілою є позиція автора, чому саме 4 роки 



взято як базу формування кримінологічних чинників та передумову 

криміналізації злочинів проти здоров’я особи у КК України 2001 р. 

По-друге, поширеність у суспільстві посягань на здоров’я особи як 

кримінологічний чинник (С.76), автор пов’язує зі структурою окремих видів 

злочинів проти здоров’я особи (тілесні ушкодження різного ступеню 

тяжкості, побої, мордування, зараження венеричною хворобою , зараження 

вірусом імунодефіциту людини та ін.) порівняно з іншими злочинами проти 

здоров’я особи. Вважаю, . поширеність у суспільстві посягань на здоров’я 

особи більш доцільно визначати у загальній структурі злочинності (виходячи 

з кримінально-правових, кримінологічних та соціально-демографічних 

ознак), серед інших видів злочинів, які становлять небезпеку для суспільства, 

наприклад, вбивств, хуліганства, корисливо-насильницьких злочинів, 

злочинів проти громадської безпеки, проти моральності, злочинів проти волі, 

честі та гідності особи тощо. 

По-третє, стан злочинності характеризується кількісними та якісними 

показниками. Кількісні показники стану злочинності визначаються кількістю 

зареєстрованих злочинів та осіб, які їх вчинили в Україні у часово-

просторовому вимірі. Оцінка розповсюдження злочинності передбачає не 

тільки визначення абсолютної кількості злочинів та злочинців, але і 

співвідношення вже отриманих даних з показниками чисельності населення, 

що дозволяє виявити  коефіцієнти злочинності (інтенсивності чи активності) 

– виявити відносні показники. У тексті підрозділу відсутня характеристика 

вищеозначених показників, що були анонсовані як складові кримінологічних 

чинників. Роз’яснення щодо зазначених питань бажано дати під час 

публічного захисту. 

4) На сьогоднішній день відсутня досконала, єдина теорія об’єкта 

злочину. Багато питань об’єкта і предмета злочину залишаються 

недослідженими або викладені у наукових працях суперечливо, окремі 

положення містять у собі резерв для обґрунтованої критики. Спроба 

дисертанта провести системно-структурний аналіз проблем об’єкта злочину 

проти здоров’я особи,  різних підходів до визначень одного з обов’язкових 

елементів складу злочину – об’єкта, є доцільним з точки зору розвитку науки, 

удосконалення законотворчої діяльності і практики застосування 

кримінального законодавства у сфері охорони здоров’я особи (С.154-156). 

Поряд з тим, залишається поза увагою дисертанта фундаментальна праця 

академіка В. Я. Тація «Об’єкт і предмет  злочину в кримінальному праві» 

(2016р.), в якій розглядається поняття соціального інтересу, його 

співвідношення із суспільними відносинами, демонструється значення 

інтересу і суспільних відносин для визначення об’єкта злочину. Адже саме 



об’єкт злочину надає можливість виробити підстави й критерії вибору 

об’єктів кримінально-правової охорони і засобів їх захисту, а також 

оптимальні правила побудови законодавства про кримінальну 

відповідальність та кваліфікації злочинів. На мій погляд, враховуючи 

результати дослідження К.В. Катеринчук, якість роботи значно б виграла, 

якщо б автор проаналізувала вказану працю у контексті кваліфікації злочинів 

проти здоров’я особи та їх розмежування із суміжними складами злочинів.  

5) Кримінально-правовий  аналіз  об’єктивної  сторони  складів злочинів 

проти здоров’я особи, дослідження спеціальної літератури та судових 

вироків кримінальних справ  становили підґрунтя для  авторського висновку 

щодо доцільності узагальнення та  роз’яснення суперечливої термінології у 

новій  Постанові з  метою недопущення порушень матеріального та 

процесуального права у правозастосуванні (С.193-194). З тексту підрозділу 

не повною мірою зрозуміло які саме терміни потребують етимологічного 

роз’яснення. У висновках до другого розділу (С.238-239) автор зосереджує 

увагу лише на трьох термінах «суспільно небезпечне діяння», «діяння», 

«бездіяльність», «психічна хвороба», без змістовної характеристики. Вважаю, 

що праця значно виграла б, якби дисертант виклала авторське бачення 

термінів, що на її думку містять суперечності. У зв’язку із цим, хотілося б 

почути відповідь на поставлені питання під час захисту. 

6) Автор у дисертації використовує термін «вік кримінальної 

відповідальності» (С. 245-246, 247, 249, 289). Але кримінальна 

відповідальність, як правова категорія не має віку. Законодавець нормативно 

закріплює поняття «вік, з якого настає кримінальна відповідальність» (ст. 22 

КК України).  

7) Характеризуючи вчинення злочинів на замовлення, як одну з 

кваліфікуючих ознак умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на 

замовлення (ч. 2 ст. 121 КК України) дисертант зосереджує увагу на 

регіональних особливостях розповсюдження зброї, наводить статистичні дані 

6 – ти територіальних одиниць та України в цілому (С. 295, 297-299). Автор, 

посилаючись на дані українського інституту дослідження екстремізму від 15 

червня 2015 року, констатує наявність на 100 чоловік населення від 11 до 14 

одиниць зброї без урахування законної. Далі зауважує на недостатньо 

ефективній роботі щодо виявлення джерел надходження зброї та її 

нейтралізації. Але з викладеного у тексті матеріалу незрозуміло яким чином 

ця інформація пов’язана з досліджуваною проблемою, що вона ілюструє, чи 

підґрунтям якого висновку чи авторської позиції виступає. 

8) Аналізуючи динаміку винесених вироків за період 2012-2017 

роки, автор доходить висновку, що статистика не розкриває стан здійснення 



правосуддя в Україні (С. 348). Хоча дані судової статистики, відповідно до 

Звіту про  кількість осіб, засуджених,  виправданих, справи щодо яких 

закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного 

характеру та види кримінального покарання (форма 6), яка затверджена 

Наказом Державної судової адміністрації України від 21.11.2012 № 153 за 

погодженням з Держстатом України, містять детальну інформацію за 

окремими складами злочинів (за відповідними рядками) у межах розділу 

злочинів проти життя та здоров’я особи (ст. 115 – 145 КК України). Данні 

про кількість осіб, до яких застосовано різні види та строки покарання або 

звільнено від покарання дає можливість проаналізувати які види покарання 

превалюють при засудженні за спричинення тілесних ушкоджень різного 

ступеню тяжкості, побої, мордування, катування, зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби тощо. 

Дисертант у проаналізованих справах наприклад, за ч. 1 ст. 122 «Умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України не виявила 

призначення такого виду покарання, як виправні роботи, у більшості 

випадках (17 справ – 56,7 %) як вид покарання призначалося позбавлення 

волі, у меншій кількості (тринадцять справ – 43,3 %) – обмеження волі (С. 

350). Поряд з тим, наприклад, за даними Державної судової адміністрації 

України за 2012 рік (форма 6) з 3715 засуджених осіб за ч. 1 ст. 122 КК 

України до 216 осіб застосовано такий вид покарання, як виправні роботи, за 

даними 2015 року з 866 засуджених осіб за ч. 1 ст. 122 КК України такий вид 

покарання застосовано до 31 особи. Так само було досліджено тенденцію 

призначення покарання за іншими складами злочинів виходячи. Тому 

викликає сумнів репрезентативність вибірки за матеріалами кримінальних 

проваджень та вироків судів, які були досліджені автором де судом не 

застосовувався певний вид покарання, або превалює таке покарання як 

позбавлення волі на певний строк. А відповідно недостатньо 

аргументованими є висновки, що статистика не розкриває стан здійснення 

правосуддя в Україні та призначення певних видів покарання у загальній 

системі покарань, що призначаються засудженим за злочини проти здоров’я 

особи (С. 360). Доцільно було би проаналізувати дані судової статистики за 

відповідними категоріями злочинів із зазначенням виду і строку покарання, 

особливості призначення покарання за злочини проти здоров’я особи судами 

різних регіонів (форма 6 за робочими рядками). Можливо, у своїх подальших 

дослідженнях автор продовжить наукові пошуки, розширить їх межі та 

проаналізує відповідні показники у тому числі за регіональним 

спрямуванням.   
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