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ПОНЯТТЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ 
ПРАЦІВНИКОМ

Проанализированы определения крими-
нологической характеристики преступности 
и содержание ненадлежащего выполнения 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником в 
научной литературе. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацев-
тическим работником представлено как по-
лное неисполнение или неправильное, час-
тичное и/или несвоевременное исполнение 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником, 
предусмотренных в нормативно-правовых 
актах Украины, в положениях медицинской/
фармацевтической практики, если это повле-
кло за собой тяжкие последствия для потер-
певшего (смерти человека, его самоубийства, 
причинение ему тяжкого или средней тяжес-
ти телесного повреждения). Сформировано 
определение понятия криминологической ха-
рактеристики ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником 
через определение наиболее существенных 
его особенностей, качеств, признаков из-за 
количественно-качественных показателей 
(абсолютное количество преступлений и пре-
ступников, коэффициенты преступности 
(коэффициент преступной интенсивности и 
коэффициент преступной активности), ди-
намика преступности, структура преступ-
ности, география преступности, ее цена), 
сведения о личностях медицинских и фарма-
цевтических работников, а также жертвы.
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Постановка проблеми
Категорія «кримінологічна характерис-

тика» часто використовується в наукових до-
слідженнях. Її значення важко переоцінити. 
Кримінологічна характеристика окремих 
видів злочинів є невід’ємною складовою су-
часних навчальних підручників, посібників 
та дисертаційних досліджень. Пpaктична її 
цінність очевидна під час розгляду окремих 
складових для виpiшeння питань протидії 
злoчиннocтi. Описане в повній мірі стосу-
ється змісту кримінологічної характерис-
тики неналежного виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним 
працівником. Проте, на сьогоднішній час 
відсутнє його чітке визначення.

Стан наукового дослідження
Кримінологічній характеристиці зло-

чинності приділили свою увагу такі на-
уковці, як: A. I. Aлeкcєєв, О. М. Бандурка, 
A. Б. Блaгaя, A. I. Дoлгoвa, B. B. Гoлiнa, 
B. O. Глyшкoв, A. C. Гyтнiк, M. Ю. Baлyйcькa, 
Л. M. Дaвидeнкo, I. M. Дaньшин, 
O. M. Джyжa, A. П. Зaкaлюк, A. Ф. Зeлiнcький, 
B. C. Eмiнoв, Г. I. Зaбpянcький, 
O. Г. Kaльмaн, I. I. Kapпeць, Л. B. Koндpaтюк, 
B. M. Kyдpявцeв, Н. Ф. Kyзнeцoвa, 
O. M. Литвинoв, B. B. Moлoдик, 
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П. M. Koвaлeнкo, C. M. Iншaкoв, Ю. В. Орлов, 
B. B. Пивoвapoв, O. O. Tитapeнкo, М. І. Фі-
алка, B. Б. Яcтpєбoв тa iншi. Пpoтe, серед 
них відсутня єдність розуміння змicтy цієї 
дефініції. Автори пропонували різний набір 
складових категорії. У зв’язку з цим поняття 
кримінологічної характеристики неналеж-
ного виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником 
теж потребує уваги, залишається малодослі-
дженим. 

Мета і завдання дослідження
Надати поняття кримінологічної харак-

теристики неналежного виконання профе-
сійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником. Для досягнення цієї 
мети поставлено завдання проаналізувати 
визначення кримінологічної характерис-
тики злочинності та зміст неналежного ви-
конання професійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівником у науко-
вій літературі.

Наукова новизна дослідження
Сформовано визначення понять «неви-

конання чи неналежне виконання профе-
сійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником» та «кримінологічна 
характеристика неналежного виконання 
професійних обов’язків медичним або фар-
мацевтичним працівником».

Виклад основного матеріалу
Слово характеристика означає: 1) опис, 

визначення істотних, характерних особли-
востей, ознак кого-, чого-небудь; у літера-
турі, образотворчому мистецтві – змалю-
вання характерних рис персонажа, героя; 
показники якості, стану і т. ін. чогось;- 
2) офіційний документ, у якому міститься 
відгук, висновок про чию-небудь трудову 
й громадську діяльність; висловлення, від-
зив про кого-небудь; 3) у математиці, ціла 
частина десяткового логарифма; 4) графіч-
не зображення властивостей чого-небудь за 
допомогою кривої; який-небудь основний 
графічний показник чогось [1, с. 24]. Якщо 
вести мову про характеристику злочиннос-
ті, то слід говорити про опис, визначення 
найбільш істотних її особливостей, якостей, 

ознак, які відрізняють її від інших негатив-
них явищ.

Ще в минулому столітті Л. M. Дaвидeнкo 
зaпpoпoнyвaв пiд кpимiнoлoгiчнoю 
xapaктepиcтикoю poзyмiти cyкyпнicть 
тaкиx влacтивocтeй злoчинниx дiянь тa 
ocoбиcтicниx ocoбливocтeй злoчинцiв, 
якi вaжливi для poзyмiння пpичин, щo 
oбyмoвили пeвнi злoчини, a тaкoж для 
poзpoбки пoпepeджyвaльниx зaxoдiв [2]. 
Тут наявні дві складові: об’єктивна (зовніш-
нє вираження суспільно небезпечних діянь) 
та суб’єктивна (внутрішня сторона особи).

Зміст кримінологічної характеристи-
ки злочинності, на погляд В. Б. Ястребова, 
складає сукупність відповідних елементів, 
до яких слід віднести: ознаки, що опису-
ють просторово-часові аспекти злочиннос-
ті; детермінаційні властивості злочинних 
проявів; ознаки й особливості, що мають 
значення для організації попереджуваль-
ної діяльності [3, с. 16]. Тобто науковець у 
поняттям «кримінологічна характеристика 
злочинності» включає її кількісно-якісні по-
казники, детермінанти та попередження.

Вчені А. Ф. Зелінський та О. Г. Кальман 
зазначають, що кримінологічна характерис-
тика – це комплексне поняття, яке визначає 
поширеність відповідної протиправної по-
ведінки, її різновидів, типові способи вчи-
нення злочинних посягань, їх мотивацію, 
місце та час вчинення, а також особливості 
особистості суб’єктів злочинів [4, c. 164; 5, c. 
10]. На їхню думку, кримінологічна харак-
теристика злочинності містить її кількісно-
якісні показники та відомості про особис-
тість злочинця. 

Кримінологічною характеристикою тих 
чи інших об’єктів є власне визначення їх 
базових ознак (тобто ознак певного злочи-
ну, виду злочинності, злочинного явища), 
таких як стан, рівень, структура, динаміка, 
географія, латентність, а також причин, що 
породжують та сприяють розвитку й уста-
леності цих злочинів або явищ, та основних 
біологічних, соціальних і психологічних рис 
особи чи групи осіб, які чинять такі діяння 
чи формують для них підґрунтя [6, с. 32–35]. 

Окрім зазначеного вище, до складу кри-
мінологічної характеристики також від-
носять: кримінологічне прогнозування, ві-
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ктимологічні фактори, характеристику спе-
цифіки способів вчинення певних злочинів 
як окремих впливових на інші ознаки чин-
ників, а також аспектів щодо особливостей 
їхньої профілактики і боротьби з ними як 
невід’ємних характерних рис [7, с. 154–236].

У структурі кримінологічної характерис-
тики В. М. Кудрявцев виділяє три основні 
блоки: кримінологічно значущі ознаки зло-
чину; дані, що розкривають кримінологічну 
ситуацію вчинення злочинів таких типів; 
ознаки, що визначають специфіку діяльнос-
ті з профілактики злочинів. За характером 
проявів і своєю сутністю елементи кримі-
нологічної характеристики поділяють на 
суб’єктивні, об’єктивні, а також комплексні, 
що об’єднують ознаки перших двох кате-
горій. До першої групи (суб’єктивні) від-
носять: риси особи злочинця; мотив і мету 
злочину; особливості особи потерпілого. До 
другої (об’єктивні) – статистику злочинів; 
відомості про соціальні умови (обстановку) 
злочину (соціально-політична; геополітич-
на; соціально-економічна; час; географія 
і т.п.). До третьої (комплексні) – причини 
злочинів; наслідки злочинів; механізм зло-
чину; обставини, що сприяють злочинам 
[8, с. 708]. Автор пропонує широкий підхід 
визначення досліджуваного терміна, у який 
включає серед іншого механізм злочинів, 
що входить до предмету криміналістики. 

Термін «кримінологічна характеристика 
злочинності», на думку М. І. Фіалки, містить 
у собі опис характерних рис злочинності 
як явища, який здійснюється через при-
зму аналізу її кількісно-якісних показників, 
а саме: абсолютна кількість злочинів та зло-
чинців, коефіцієнти злочинності (коефіцієнт 
злочинної інтенсивності та коефіцієнт зло-
чинної активності), динаміка злочинності, 
структура злочинності, географія злочин-
ності та ціна злочинності [9, с. 242]. Науко-
вець обмежується у визначенні лише кіль-
кісно-якісними показниками.

Вище зазначене показує, що в криміноло-
гічній науці існують різні підходи з приводу 
встановлення змісту поняття кримінологіч-
ної характеристики злочинності. Спільними 
для них є опис характерних рис злочинності 
через кількісні і якісні показники. Відмінни-
ми – відомості про особистість злочинця, де-

термінанти та попередження. Дані про осо-
бистість злочинця, як складова характерис-
тики, може мати місце при визначенні кон-
кретного роду або виду кримінального пра-
вопорушення. Детермінанти злочинності та 
система протидії злочинності є самостійними 
складовими предмета кримінології, а тому їх 
доречно розглядати окремими питаннями. 
Отже, до кримінологічної характеристики 
конкретного кримінального правопорушен-
ня слід відносити визначення найбільш іс-
тотних його особливостей, якостей, ознак 
через кількісно-якісні показники (абсолютну 
кількість злочинів та злочинців, коефіцієнти 
злочинності (коефіцієнт злочинної інтенсив-
ності та коефіцієнт злочинної активності), ди-
наміку злочинності, структуру злочинності, 
географію злочинності, її ціну), відомості про 
особистість злочинця та жертви. Інформацію 
про останню слід відносити до кримінологіч-
ної характеристики тому, що потерпілий не-
розривно пов’язаний із особою, яка вчиняє 
кримінальні правопорушення. Тим більше, 
що зі сторони кримінального права потер-
пілий є обов’язковою ознакою складу неви-
конання чи неналежного виконання медич-
ним або фармацевтичним працівником своїх 
професійних обов’язків. З точки зору вікти-
мології, відносини злочинця і жертви тісно 
пов’язані з суспільно небезпечним діянням. 
На основі розробки цього питання можна 
робити прогнози про майбутніх потерпілих, 
знизити рівень віктимізації, визначити рі-
вень латентності кримінального правопору-
шення тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КК України, 
досліджуване кримінальне правопорушен-
ня полягає у невиконанні чи неналежному 
виконанні медичним або фармацевтичним 
працівником своїх професійних обов’язків 
внаслідок недбалого чи несумлінного до 
них ставлення, якщо це спричинило тяж-
кі наслідки для хворого [10]. У тлумачному 
словнику української мови «невиконання» 
– це нездійснення чого-небудь [11, с. 258]. 
Невиконанням професійних обов’язків є ви-
падки, коли медичний або фармацевтичний 
працівник повинен був і міг виконати від-
повідні обов’язки [12, с. 153], зобов’язаний 
вчиняти згідно з покладеними на нього 
обов’язками [13, с. 104]. Невиконання про-
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фесійних обов’язків медичним або фарма-
цевтичним працівником відноситься до без-
діяльності, а неналежне виконання – до дії.

Невиконання чи неналежне виконання 
професійних обов’язків медичним або фарма-
цевтичним працівником – це поводження з 
хворим або пацієнтом, що принижує його гід-
ність, яке полягає у повному невиконанні (не-
виконання) чи неправильному, неповному та/
або несвоєчасному виконанні (неналежне ви-
конання) професійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівником, що перед-
бачені у регулятивному законодавстві України 
та у правилах медичної науки і практики [14, 
с. 4]. Проте, слід уточнити декілька елементів 
цього визначення. По-перше, приниження 
гідності – це кримінальне правопорушення з 
формальним складом, а невиконання чи нена-
лежне виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником – з 
матеріальним, де важливо встановити настан-
ня тяжких наслідків та причинний зв’язок. 
По-друге, було б доречним вказати у визна-
чені на обов’язкові ознаки кримінального 
правопорушення – настання тяжких наслід-
ків (смерті людини, її самогубства, заподіяння 
їй тяжкого або середньої тяжкості тілесного 
ушкодження). 

Висновки
Невиконання чи неналежне виконан-

ня професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником – це повне 
невиконання чи неправильне, часткове та/
або несвоєчасне виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним 
працівником, що передбачені у норматив-
но-правових актах України, у положеннях 
медичної/фармацевтичної науки чи практи-
ки, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 
потерпілого (смерті людини, її самогубства, 
заподіяння їй тяжкого або середньої тяжко-
сті тілесного ушкодження).

Кримінологічна характеристики нена-
лежного виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівни-
ком – це визначення найбільш істотних його 
особливостей, якостей, ознак через кількіс-
но-якісні показники (абсолютну кількість 
злочинів та злочинців, коефіцієнти злочин-
ності (коефіцієнт злочинної інтенсивності та 

коефіцієнт злочинної активності), динаміку 
злочинності, структуру злочинності, геогра-
фію злочинності, її ціну), відомості про осо-
бистості медичних і фармацевтичних пра-
цівників, а також жертви.
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано визначення кримінологіч-

ної характеристики злочинності та зміст не-
належного виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником в 
науковій літературі. Науковцями запропоновано 
різний набір складових категорії «кримінологіч-
на характеристика». У зв’язку з цим поняття 
кримінологічної характеристики неналежного 
виконання професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником залишається 
малодослідженим.

Невиконання чи неналежне виконання про-
фесійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником представлено як повне 
невиконання чи неправильне, часткове та/або 
несвоєчасне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником, 
що передбачені у нормативно-правових актах 
України, у положеннях медичної/фармацевтич-
ної науки чи практики, якщо це спричинило 
тяжкі наслідки для потерпілого (смерті людини, 
її самогубства, заподіяння їй тяжкого або серед-
ньої тяжкості тілесного ушкодження). 

Сформовано визначення поняття криміно-
логічної характеристики неналежного виконан-
ня професійних обов’язків медичним або фар-
мацевтичним працівником через визначення 
найбільш істотних його особливостей, якостей, 
ознак через кількісно-якісні показники (абсолют-
ну кількість злочинів та злочинців, коефіцієнти 
злочинності (коефіцієнт злочинної інтенсив-
ності та коефіцієнт злочинної активності), 
динаміку злочинності, структуру злочинності, 
географію злочинності, її ціну), відомості про 
особистості медичних і фармацевтичних пра-
цівників, а також жертви.

Ключові слова: кримінологічна характерис-
тика, невиконання, неналежне виконання, про-
фесійні обов’язки, медичний або фармацевтич-
ний працівник.

SUMMARY 
The definitions of criminological 

characteristics of crime and the content of improper 
performance of professional duties by a medical or 
pharmaceutical worker in the scientific literature 
are analyzed. Scientists have proposed a different 
set of components of the category «criminological 
characteristics». Therefore, the concept of 
criminological characterization of improper 
performance of professional duties by a medical or 
pharmaceutical worker remains poorly understood.

Non-performance or improper performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker is presented as complete non-performance or 
incorrect, partial and / or untimely performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker provided for in Ukrainian regulations, 
medical / pharmaceutical science or practice, if it 
caused serious consequences for the victim (death, 
suicide, infliction of severe or moderate bodily 
injury).

The definition of the concept of criminological 
characteristics of improper performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker is formed through the designation of its 
most important features, qualities, characteristics 
through quantitative and qualitative indicators 
(absolute number of crimes and criminals, crime 
rates (crime rate and crime rate), crime, the 
structure of crime, the geography of crime, its 
price), information about the identities of medical 
and pharmaceutical workers, as well as victims.

Key words: criminological characteristics, non-
compliance, improper performance, professional 
duties, medical or pharmaceutical worker.
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