
1 

 

До спеціалізованої вченої ради Д 41.884.04  

в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

________________________________________________ 

вул. Успенська, 1, м. Одеса, 65014 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію  

Чернікова Євгена Едуардовича 

 «Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних 

обов’язків медичним або фармацевтичним працівником», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Медицина є однією з 

найбільш складних сфер людської діяльності, що вимагає як спеціальних знань та 

практичних навичок, так і моральності й чуйності до пацієнтів. У Присязі лікаря, 

написаній Луїсом Лазаньєю, академічним деканом Школи медицини при університеті 

Тафтс, вказується «… Я застосовуватиму всі необхідні заходи на благо хворих, 

уникаючи помилок надмірного лікування або лікарської недбалості». Дійсно, 

звертаючись по медичну допомогу людина розраховує на отримання кваліфікованої 

та якісної послуги. Однак, на жаль, це відбувається не завжди і здоров’ю 

постраждалих завдається тяжка шкода через неналежне виконання професійних 

обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками.  

Протягом 2019 року в Україні було обліковано 699 злочинів, передбачених ст. 

140 КК України, з яких лише по 2 кримінальним правопорушенням особам було 

повідомлено про підозру, а до суду з обвинувальним актом було направлене тільки 

одне кримінальне провадження. Приблизно щодо половини кримінальних 

правопорушень провадження були закриті. За 5 місяців 2020 року ситуація практично 

аналогічна – обліковано 308 кримінальних правопорушень, по 1 особі було 

повідомлено про підозру, до суду з обвинувальним актом не направлено жодного 

провадження. Як вірно припускає Є. Е. Черніков, що такий стан правозастосовної 

практики може бути зумовлений, зокрема, і вадами законодавчої конструкції ст. 140 

КК України (с. 18 дисертації). Викладене свідчить про актуальність обраної теми та її 

важливість для правозастосовної практики.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
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сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Достовірність та 

обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації, забезпечується кількома чинниками: вдалим підбором і застосуванням 

сучасних методів наукового пізнання, широтою й різноманітністю опрацьованої 

здобувачем джерельної бази (227 літературних джерел); логікою викладення 

матеріалу. 

Вказане надає підстави вважати, що сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки і рекомендації мають достатній ступінь обґрунтованості і 

достовірності. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів у науково-

дослідній, законотворчій, правозастосовній діяльності та навчальному процесі 

достатньою мірою висвітлене в дисертації і сумнівів не викликає. 

Автор показав високу дослідницьку культуру, проявивши широкий діапазон як 

теоретичних знань, так і практичного вирішення питань, пов’язаних із проблемами, 

що постають перед суб’єктами правозастосовної діяльності зокрема, працівниками 

правоохоронних та судових органів. Про це свідчать відповідні акти впровадження. 

Важливим аспектом проведеної здобувачем роботи є як опубліковані ним 

праці, так і апробація результатів її наукового пошуку. Зокрема, основні наукові 

результати дисертації висвітлено в десяти статтях, дев’ять з яких опубліковано в 

наукових виданнях, включених до переліку фахових, одна стаття в іноземному 

виданні. Окрім цього, окремі положення дисертації викладені в чотирьох тезах 

виступів, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Ознайомлення 

зі змістом дисертації, основними публікаціями та текстом автореферату дозволяє 

визнати, що мету дослідження виконано. Наукова новизна рецензованого 

дисертаційного дослідження полягає у вирішенні важливого для науки кримінального 

права та практики застосування кримінально-правових норм завдання, що полягає у 

визначенні об’єктивних і суб’єктивних ознак неналежного виконання професійних 

обов’язків медичним або фармацевтичним працівником і розробленні на їх основі 

поняття неналежного виконання обов’язків. Логічним наслідком проведеного 

дослідження стала розробка конкретних рекомендацій, спрямованих як на 
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вдосконалення кримінального законодавства, що регламентує відповідальність за цей 

злочин, так і на усунення помилок, які трапляються в судовій практиці. 

Так, заслуговують на підтримку міркування здобувача щодо: 

- заміни поняття «тяжкі наслідки», яке використано в диспозиції ст. 140 КК 

України, на «тяжкі наслідки для життя чи здоров’я пацієнта», що сприятиме 

забезпеченню єдності правозастосовної практики та звуження цих наслідків лише до 

тих, що завдають шкоди життю та здоров’ю; 

- посилення покарання за настання смерті пацієнта або тяжких наслідків для 

здоров’я неповнолітнього в результаті невиконання чи неналежного виконання 

медичним працівником своїх професійних обов’язків; 

- недоречності ототожнення понять «пацієнт» і «хворий», оскільки перший 

термін стосується правового статусу людини, а другий – біологічного; відповідно в 

диспозиції ст. 140 КК України слово «хворий» пропонується замінити на «пацієнт»; 

- охопленням поняття «фармацевтичний працівник» поняттям «медичний 

працівник», у зв’язку з чим пропонується виключити словосполучення 

«фармацевтичний працівник» з назви та диспозиції ст. 140 КК України; 

- можливості існування в межах ст. 140 КК України необережного 

співзаподіяння тяжких наслідків для життя чи здоров’я пацієнта, що означає 

суспільно небезпечні та протиправні дії кількох осіб, які, однак, не є тотожними 

співучасті в разі відсутності її обов’язкових суб’єктивних ознак. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає основні 

положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених ВАК України вимог. Усе це дає підстави стверджувати 

про наукову зрілість дисертанта, уміння досліджувати складні кримінально-правові 

питання і окреслювати перспективи подальших пошуків у цій галузі. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. Загалом 

позитивно оцінюючи виконану дисертантом роботу, водночас вважаємо за необхідне 

звернути увагу на той факт, що певні теоретичні позиції, висновки і твердження, 

викладені у дисертації, на наш погляд, не є безспірними, а тому потребують 

додаткової аргументації. Як видається, все це може слугувати підґрунтям для 
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наукової дискусії під час захисту поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук дисертації. 

1. У підрозділі 2.2, аналізуючи зміст поняття «тяжкі наслідки», що настали для 

хворого внаслідок невиконання чи неналежного виконання медичним або 

фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, дисертант детально 

розглядає випадки, які призвели до смерті пацієнта та наводить приклади з судової 

практики і думки різних вчених з приводу того, як слід кваліфікувати такого роду 

випадки. Розроблена авторська редакція ст. 140 КК, у якій наслідки у вигляді смерті 

пацієнта виділені у якості обтяжуючих обставин, видаються дуже слушною. Проте 

бажано було б, аби під час захисту дисертант більш детально аргументував, чому 

саме він обрав виключно безальтернативні санкції для ч. 2 і 3 та пропонує для 

медичних працівників більш суворе покарання (позбавлення волі від трьох до шести 

та восьми років відповідно, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років»), аніж для загальної норми – вбивства 

через необережність (обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавлення волі на той самий строк). 

2. На с. 152 дисертації міститься справедлива думка, що для уніфікованого 

застосування ст. 140 КК є доцільним визначення хоча б приблизного переліку 

наслідків, який правозастосовні органи повинні визначати як тяжкі наслідки для 

пацієнта та вносить пропозицію щодо ініціювання надання офіційних роз’яснень 

Верховним Судом на підставі існуючої судової практики. Вважаю, що робота набула 

б ще більшої практичної вагомості, якби Євген Едуардович запропонував власний 

проект такого переліку. 

3. У розділі 3 дисертації детально, за різними критеріями, аналізується 

відмежування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником від суміжних складів злочинів. Цілком підтримуючи 

наведені аргументи та зроблені висновки, одночасно звертаю увагу, що пропоновані 

автором зміни до санкцій ч.ч. 2 і 3 ст. 140 входять у дисонанс з чинними санкціями 

суміжних складів злочинів. Внаслідок цього при завданні смерті пацієнту у більш 

вигідному становищі опиняться особи, які займались лікувальною діяльністю без 

спеціального дозволу чи не мали належної медичної освіти (ст. 138 КК) та медичні 

працівники, які без поважних причин взагалі відмовились надавати допомоги 
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хворому (ст. 139 КК), тобто, вчинили умисні злочини, аніж медичні працівники, які 

виконували свої професійні обов’язки, хоча й неналежним чином (тобто, вчинили 

необережний злочин). Вказане питання залишилось дослідженим недостатньо і, 

принаймні, потребує окремої уваги, що можливо є одним з напрямків подальшого 

наукового пошуку. 

4. У роботі дисертант використовує термін «попередження» у значенні 

діяльності, яка спрямована на недопущення настання якихось шкідливих наслідків 

(«попередження тромбоутворення», «попереджувальне ставлення до інтересів, 

охоронюваних правопорядком», «попередження наслідків» тощо). Хотілося б 

зауважити, що насправді є він русизмом, оскільки мовознавці зазначають, що 

«попередження» – це наперед зроблене повідомлення, здебільшого неприємне чи 

навіть трагічне. Тому попередити можна людину, людей. Коли йдеться про те, щоб не 

допустити чогось, відвернути щось небажане, маємо послуговуватися словом 

«запобігати». Тим більше, що і у Кримінальному кодексі України як його завдання 

визначене саме запобігання злочинам (стаття 1). 

5. Додатки до дисертації включають, серед іншого, узагальнені результати 

проведеного автором опитування працівників органів прокуратури, які містять багато 

цікавої та цінної інформації. Проте, на жаль, автор не використав їх в основному 

тексті роботи, що, безумовно, надало б теоретичним положенням, які досліджуються 

в роботі, більшої аргументованості та практичної спрямованості. 

У цілому висловлені зауваження мають дискусійний характер та не знижують 

загальну позитивну оцінку проведеного дослідження. Робота виконана на  вельми 

актуальну тему, відрізняється новизною, містить приріст наукового знання щодо 

розв’язання теоретичних та практичних питань кримінальної відповідальності за 

неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником. 

Отже, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю і достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх викладення 

в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за оформленням дисертація 

відповідає вимогам, які встановлені в пунктах 9, 11 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
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№ 567 із змінами, та які висуваються до докторських дисертацій. 

З огляду на викладене, вважаю, що дисертація «Кримінальна відповідальність 

за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником» є завершеною кваліфікаційною працею, що містить нові науково 

обґрунтовані результати, які розв’язують важливу науково-прикладну проблему, а її 

автор, Євген Едуардович Черніков, на основі публічного захисту заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. 

 

 


