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Таким чином, я хочу підсумувати, що нeoбхiднo внeсти в чин-
ну peдaкцiю ст. 138 КК змiни тaкoгo змiсту: 

a) у диспoзицiї зaзнaчити, щo вiдпoвiдaльнiсть зa нeзaкoнну 
лiкувaльну дiяльнiсть нaступaє зa умoви, якщo вoнa спpичинилa 
смepть пaцiєнтa, aбo iншi тяжкi нaслiдки для йoгo здopoв’я;

б) пiдвищити мaксимaльну мeжу сaнкцiї зa цeй злoчин, 
зaзнaчивши, щo нeзaкoннa лiкувaльнa дiяльнiсть кapaється «…
пoзбaвлeнням вoлi нa стpoк дo п’яти poкiв».
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Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб 
успішно функціонує в зарубіжних країнах, головним чином, на ан-
гло-американському правовому просторі [1, с. 125]. Із розвитком 
соціально-економічних відносин стала стрімко зростати кількість 
злочинів з боку юридичних осіб, з’являється якісно новий вид зло-
чинності – «корпоративна злочинність», що породжує дискусії щодо 
кримінально-правового статусу юридичних осіб і в нашій країні.
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На сьогоднішній день існує три основні концепції щодо розу-
міння правової природи заходів кримінально-правового характеру, 
які застосовуються до юридичних осіб:

1. Концепція «заходи кримінально-правового характеру, що 
застосовуються до юридичних осіб, є проявом (формою) кримі-
нальної відповідальності». Ця концепція визначає юридичну осо-
бу як самостійний суб’єкт злочину, яка в певних випадках підлягає 
кримінальній відповідальності. Таку модель також називають тра-
диційною конструкцією кримінальної відповідальності юридичних 
осіб. Прихильниками цієї моделі є такі науковці як І. І. Митрофанов 
[2, с. 126], М. І. Панов [3], А. С. Нерсесян [4, с. 181].

2. Концепція «заходи кримінально-правового характеру, що 
застосовуються до юридичних осіб, не є проявом (формою) кримі-
нальної відповідальності». Згідно із такою концепцією юридична 
особа не визнається суб’єктом злочину, але до неї можуть бути за-
стосовані різноманітні заходи кримінально-правового характеру. 
Цю концепцію підтримують більшість українських вчених, серед 
яких Т. О. Гончар (Т. О. Павлова) [5, с. 79], Н. А. Орловська [6, с. 128–
129], А. М. Ященко [7, с. 216–218] та ін. Цю модель, на нашу думку, 
підтримує і український законодавець, який у ст. 18 КК України 
суб’єктом злочину визнає лише фізичну осудну особу, яка вчинила 
злочин у віці, відповідно до якого настає кримінальна відповідаль-
ність (ч. 1 ст. 18) [8]. 

3. Квазікримінальна концепція, яка пов’язана з притягненням 
юридичної особи до специфічної адміністративної відповідальнос-
ті. Цю модель підтримує професор П.Л.Фріс. Вчений зазначає, що 
перелік заходів кримінально-правового впливу на юридичну особу, 
передбачений в ст. 966 КК України, має бути доповнений: призупи-
ненням (повним) діяльності юридичної особи на відповідний строк; 
призупиненням (частковим, щодо окремих видів діяльності) на від-
повідний строк, а передбачена п. 2 цієї статті конфіскація майна по-
винна визначатись як повна і часткова [9, с. 152–156].

Таким чином, всі три концепції мають право на існування, хоч 
тема кримінальної відповідальності юридичних осіб і залишаєть-
ся не до кінця розробленою у доктрині кримінального права. За-
конодавець, прагнучі виконати взяті Україною міжнародно-правові 
зобов’язання, одночасно із слідуванням традиціям кримінального 
права, звертається до другої моделі, і не дуже послідовно її реалі-
зує. Наприклад, у Кримінальному кодексі України використовуєть-
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ся поняття «заходи кримінально-правового характеру», та навіть не 
вказано, що слід розуміти під цим поняттям; підстави застосування 
заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 
заходяться в об’єктивно-суб’єктивній площині; деякі види заходів 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб дублюють 
назву кримінальних покарань тощо. Така непослідовність законо-
давця призвела до того, що судова практика щодо застосування за-
ходів кримінально-правового характеру відносно юридичних осіб 
фактично відсутня. 
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