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У статті дається характеристика та визначення основного безпосередньо
го об'єкта складу зміщеній, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 
транспортного засобу.
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В статье дается характеристика и определение основного непосредствен
ного объекта состава уничтожение, подделка или замена номеров узлов и аг
регатов транспортного средства.
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This article gives a characteristic and definition basic direct object of composi
tion destruction, falsification or substitution identification numbers of vehicle.
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З метою протидії злочинним посяганням, пов'язаним з транспорт
ними засобами, а також у зв'язку з посиленням відповідальності за неза
конне заволодіння транспортними засобами, у 2000 році український 
законодавець вперше встановив у ст. 194-1 Кримінального кодексу Украї
ни 1960 р. (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Кодексом 
N«2419-111 від 17.05.2001), кримінальну відповідальність за знищення, під
робку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (далі - 
підроблення ідентифікаційного номеру транспортного засобу (ТС))1. 
Зазначений склад злочину був розміщений у главі IX "Злочини проти 
порядку управління". 5 квітня 2001 року на сьомій сесії Верховної Ради 
України був прийнятий новий Кримінальний кодекс України (далі -  КК 
України), який набрав чинності 1 вересня 2001 року. Кримінальна відпо
відальність за підроблення ідентифікаційного номера ТС уже була пе
редбачена у ст. 290 К К України 2001 р. , яку законодавець включив у роз
діл XI "Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту". Безумо
вно, поява таких новел була зумовлена змінами в суспільно-політичній, 
економічній та правовій сферах життя.

1 Диб.: Кримінальний кодекс України: за станом на 17 травня 2001 р. /  Верховна Рада 
України, -  Відомості Верховної Р а т і УРСР. -  1961, -  № 2  -  Ст. 14,
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Найістотніше значення як для правотворчої, так і для правозастосо- 
вної діяльності має безпосередній об'єкт злочину. Під ним деякі автори 
розуміють ті конкретні суспільні відносини, що поставлені законодавцем 
під охорону певної норми Особливої частини КК України і яким заподію
ється шкода суспільно небезпечним діянням, що містить ознаки конкрет
ного складу злочину1. Проте остаточно проблематику об'єкту злочину у 
науці кримінального права не вирішено. Наприклад, В.К. Гршцук виділяє 
сім історичних і вісім сучасних концепцій об'єкта злочину в теорії кримі
нального права-. Хоча, на нашу думку , безпосереднім об'єктом злочину, 
насамперед, слід вважати порядок відносин між людьми з приводу тих чи 
інших матеріальних або нематеріальних предметів, який охороняється 
конкретною кріимінально-пріавовою нормою Особливої частини КК 
України і на який посягає злочин, спричиняючи певну шкоду або сгво- 
ріюючи загрозу заподіяння такої шкоди. Отже, аналогічна позиція відпо
відатиме іншим узагальненим видам об'єкта злочину.

У теорії кримінального права широке визнання здобула класифіка
ція безпосередніх об'єктів злочинів "за горизонталлю" Сутність цієї кла
сифікації полягає в тому, що наряду безпосереднього об'єкта виділяють 
основний (головний) і додатковий об'єкти. Необхідність такої класифіка
ції виникає тоді, коли один і той самий злочин одночасно заподіює шко
ду кільком об'єктам. Насамперед і головним чином, основний безпосере
дній об'єкт законодавець прагнув поставити під охорону, приймаючи 
закон про кримінальну відповідальність. Звідси випливає, що основний 
безпосередній об'єкт відображає й основний зміст того чи іншого злочи
ну, його антисоціальну спрямованість. Він більше, ніж інші об'єкти, ви
значає ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину й тяжкість 
наслідків, що настали чи могли настати1 2 3.

Безпосередній об'єкт складу знищення, підроблення або заміна но
мерів вузлів та агрегатів транспортного засобу , слід визначати на основі 
аналізу змісту системи відносин з приводу державної реєстрації транспо
ртного засобу, які охороняються ст. 290 КК України, їх структурних еле
ментів (предмета, суб'єктів, соціального зв'язку). Як уже відзначалося, 
порядок, зокрема правопорядок, становить собою форму існування сус
пільних відносин, тому важливо для правильного з'ясування сутності

1 Див,: Берета Р.В. Суб'єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності 
/  Р.В. Вереша. -  К.: Атіка, 2006. -  С. 509.

2 Див.: Гршцук В.К, Кримінальне право України: Загальна частина: Навч, посіб. для 
студентів юрьщ. фак.вшц. навч. закл. -  К.: Видавничий Дім їн  Юрем, 2006 -  С. 164 -  165.

2 Див.: Вереша Р.В. Суб'єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності 
/  Р.В. Вереша. -  К.: Атіка, 2006. -  С. 509.
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об'єкта зазначеного злочину та "механізму" злочинного посягання на ньо
го, визначити структуру суспільних відносин і взаємодію різних елемен
тів їх складових частин.

Видасться слушною позиція В.К. Григцука з приводу цього питання. 
На його думку, структирними елементами суспільних відносин є: 1) їх 
суб'єкти (держава в особі компетентних органів, фізичні та юридичні 
особи); 2) предмет (матеріальні блага, які е предметом злочину, людина, 
нематеріальні блага); 3) соціальний зв'язок (певний об'єктивний, суспільно 
корисний взаємозв'язок суб'єктів охоронюваних законом суспільних відно
син на грунті їх кореспондуючих прав і обов'язків та правомірна суспіль
но значима і позитивна поведінка суб'єктів охоронюваних кримінальним 
законом суспільних відносин); 4) нормативна основа охоронюваних зако
ном Українии про кримінальну відповідальність суспільних відносин - 
зміст цих відносин (права і обов'язки суб'єктів суспільних відносин - 
норми чинного законодавства, які визначають права і обов'язки суб'єктів 
суспільних відносин, котрі становлять їх зміст)* 1. Отже, на наш погляд, 
висвітлене уявлення щодо структури суспільних відносин цілком і пов
ністю відповідає концепції "об'єкт злочину -  порядок відносин", оскільки 
завдяки саме соціальним нормам, у тому числі й нормам права, суспільні 
віносини набувають організовану форму, тобто становлять собою порядок.

Так, В.А. Мисливий справедливо вважає, що безпосереднім об'єтом 
складу злочину, передбаченого ст. 290 КК України, є порядок обліку та 
реєстрації транспортних засобів у сфері дорожнього руху2, передбачений 
Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (далі - 
Правила реєстрації ТС)5.

Можна частково погодитися з думкою тих вітчизняних науковців, 
котрі стверджують, що насамперед, підроблення ідентифікаційного но
меру ТС посягає на відносини, які забезпечують порядок обліку та реєст
рації транспортних засобів, достовірність наявних основних частин і аг
регатів, які слід вважати основним безпосереднім об'єктом розглядувано

1 Див.: Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина /  В.К. Грищук. -  
К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006, -  С. 166,167,186,188, (Навч, посїб, д ія  студентів юрид. 
фак. вищ навч. -п  і )

1 Див,: Мисливий В.А, Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту /  В.А. Мисливий. -  Дніпропетровськ: юрид. акад. мін-ва внутр. справ, 2004. -  
С. 87, (Монографія),

’ Див.: Постанова Кабінету Міністрів України № 1388 від 7.09.1998 р (Ь  змінами, вне
сеними від 27.02,2008 р, |, / /  Офіційний вісник України, -  1998. -  № 36, -  Ст, 6,
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го злочину1. Однак встановлення та визначення безпосереднього об'єкта 
складу злочину, передбаченого от. 290 К К України, залежить від узагаль
нення наукових позицій та їх уточнення на основі аналізу норм регуля
тивного та кримінального законодавства.

Регулятивне законодавство у сфері транспортних засобів не е галузе
вим. Воно узагальнює інститути і норми адміністративного, адміністра
тивно-процесуального , цивільного, кримінального та інших галузей пра
ва, відповідно до предмету регулювання. Зокрема, згідно зі ст. 34 Закону 
України від ЗО червня 1993 року "Про дорожній рух" (Із змінами, внесе
ними із Законом від 24.09.2008 р.), "Державна реєстрація транспортного 
засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою 
документів, які с підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необ
хідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та 
оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних 
документів та номерних знаків.

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в 
себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та пере
дачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуа
тації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні 
засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і мо
делей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, 
інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використову
ються на автомобільних дорогах державного значення.

Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та 
мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та на
півпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспорт
них засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства 
внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих 
транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний 
державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства 
внутрішніх справ України2. Транспортні засоби Збройних сил України, 
житлово-комунального господарства, а також ті, що не можуть експлуату

1 Диб.: Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. /  [4-те 
вин., перероб, і доп,]; Вілл, ред. С.С. Яценко. -  К.: А.С.К., 2006, -  С. 601; Кримінальний 
кодекс України: Науко во-практичний коментар / [  Ю.В. Баулін, В. І. Борисов, С.Б. Гавриш 
та ін,]; За заг, ред, Б.В. Сташиса, В.Я. Тация, /  [ 3-є вид., перерой, і доп]. -  X,: ТОБ "Одісей", 
2007. -  С. 796.

1 Див.: Закон України "Про дорожній Рух" від ЗО червня 1993 р. (Із змінами, внесени
ми із Законом від 24.09,2008 р.і / /  Відомості Верховної Ради України. -  1993, -  № 31. -  
Ст. 338,
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ватися на вулично-дорожній мережі підлягають відомчій реєстрації та 
обліку.

Таким чином, на законодавчому рівні транспортний засіб необхідно 
розглядати не тільки як об'єкт права власності, джерело підвищеної не
безпеки та експлуатації, але й як об'єкт державної реєстрації та обліку.

Отже, на наш погляд, транспортний засіб у складі знищення, підро
блення або заміни його номерів вузлів та агрегатів , слід розглядати в ас
пекті безпосереднього предмету порядку відносин з приводу його держа
вної реєстрації та обліку, що охороняються ст. 290 К К України, а також 
безпосереднього предмету злочинного посягання на зазначені відноси
ни, порядок яких порушується та спричиняється шкода через безпосере
дній вплив на ідентифікаційний номер транспортного засобу шляхом 
його знищення, підроблення або заміни. Державна реєстрація транспор
тних засобів -  це обов'язкова складова безпосереднього об'єкта складу 
злочину, передбаченого ст. 290 КК України.

Правилами реєстрації ТС встановлюється єдиний на території Укра
їни порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок та видачі 
реєстраційних документів і номерних знаків. Також, згідно зазначених 
Правил, державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органа
ми Державшінєпекції МВС України, з метою контролю за відповідністю 
конструкції та технічного стану транспортних засобів встановленим в 
Україні вимогам стандартів, правил і нормативів, дотримання вимог за
конодавства, яке визначає порядок сплати податків, внесення інших 
обов'язкових платежів, використання транспортних засобів в умовах во
єнного та надзвичайного стану, а також для забезпечення їх обліку та 
попередження протиправних дій щодо них. З метою виявлення та попе
редження злочинів з транспортними засобами, працівниками Державгоі- 
нспекцїі МВС України під час реєстрації та обліку транспортного засобу, 
проводиться його огляд, у ході якого, перевіряється справжність і відпові
дність нормативним вимогам номерів вузлів та агрегатів, а також прово
диться ідентифікація даного транспортного засобу. Інакше кажучи, важ
ливою метою реєстрації та обліку транспортних засобів, також є протидія 
незаконному обігу кримінальних транспортних засобів. Через це, пропо
нуємо п. З Правил реєстрації ТС доповнити та викласти в такій редакції; 
"Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється органами Дер- 
жавтоінспекції МВС з метою контролю за відповідністю конструкції та 
технічного стану транспортних засобів, справжністю номерних знаків, 
ідентифікаційних номерів та їх відповідністю встановленим в Україні 
вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням вимог законодав
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ства, що визначав порядок сплати податків, внесення інших обов'язкових 
платежів, використання транспортних засобів в умовах воєнного та над
звичайного стану, а також для забезпечення їх обліку, ідентифікації, 
виявлення та попередження протиправних дій щодо них".

Виходячи із змісту норм діючого законодавства, можна дійти висно
вку, що під кримінально-правовою охороною ст. 290 КК України перебу
вають лише транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації та 
обліку, а також зареєстровані, перереєстровані для власного користуван
ня, знятті з державного обліку для подальшої реалізації (крім випадків 
вибракування) транспортні засоби. Під транспортними засобами, що 
підлягають державній реєстрації та обліку слід розуміти придбані на те
риторії України нові транспортні засоби або такі, що були в експлуатації, 
а також придбані за межами України і ввезені із-за кордону з метою влас
ного користування. Такими транспортними засобами також можуть бути 
незаконно вилучені шляхом протиправного заволодіння на території 
України або іншої держави і незаконно ввезені в Україну транспортні 
засоби. Транспортні засоби збройних сил України, житлово-комуналь
ного господарства, а також ті, що не можуть експлуатуватися на вулично- 
дорожній мережі та які підлягають відомчої реєстрації та обліку, а також 
знятті з державного обліку для вибракування й подальшої утилізації, не 
можуть бути визнані предметом охорони кримінально-правової норми, 
передбаченої ст. 290 КК України.

На основі аналізу нормативних положень, можна спробувати сфор
мулювати наукове визначення поняття державної реєстрації транспорт
них засобів. Отже, на наш погляд, під державною реєстрацією транєпорг- 
них засобів слід розуміти забезпечуваний комплексний адміністративно- 
правовий порядок, регулюючий діяльність державних органів, юридич
них і фпзичних осіб, а також реалізацію ними обов'язків, прав і відповіда
льності з метою контролю та обліку прав власності на транспортні засоби 
та правочинів з ними або самого транспортного засобу як джерела під
вищеної небезпеки, його ідентифікації, виявлення та попередження про
типравних дій щодо нього, який реалізується шляхом прийняття службо
вими особами управлінських рішень у межах процедури, врегульованої 
системою нормативно - правових актів.

Згідно з вимогами п. 4 ст. 334 ЦК України, "Якщо договір про відчу
ження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача 
виникає з моменту такої реєстрації" Ч Момент виникнення права власнос- 1

1 Див.: Цивільний кодекс України від від 16 січня 2003 р, (Ь  змінами внесеними від 
25.122008 р.і / /  Відомості Верховної Ради України. -  2003. -  № 40. -  Ст, 356,
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ті на транспортний засіб у набувача пов'язан з моментом державної ре
єстрації транспортного засобу в органах Державші неп екції МВС України. 
Таким моментом є момент внесення у свідоцтво про реєстрацію транспо
ртного засобу даних про нового власника, а також правові підстави реєст
рації транспортного засобу, а саме договір про відчуження або інший 
офіційний документ, які мають юридичне значення та ін. Тільки з моме
нту державної реєстрації транспортного засобу його власник набуває 
право володіти, користуватися та розпоряджатися зазначеним транспор
тним засобом.

Слід зазначити, що поріядок відносин органів управління і не підпо
рядкованих фізичних та юридичних осіб із приводу транспортних засо
бів існує не тільки в процесі їх державної реєстрації, але й під час ввозу, 
вивозу і митного оформлення транспортних засобів. Таким чином, реєст
рації в органах Державтоінспекції МВС України транспортного засобу, 
ввезеного на територію України, передує його митне оформлення відпо
відно до митних правил.

По суті, порядок управляння з приводу державної реєстрації транс
портних засобів та їх митного оформлення, також безпосередньо пов'язан 
з інформаційним обігом транспортного засобу, в прюцесі якого можуть 
змінюватись його законні власники, технічні характеристики, однак іден
тифікаційні номери основних частин та агрегатів транспортного засобу 
повинні бути незмінними, а саме первинними й справжніми його номе
рами. Так, згідно з вимогами п. п. 8, 14 Правил реєстрації ТС, не допуска
ється державна реєстрація, перереєстрація, знаття з обліку транспортних 
засобів з ознаками знищення, фальсифікації або підроблення їх іденти
фікаційних номерів, а реєстрація вже зареєстрованих таких транспорт
них засобів скасовується. Тільки у випадках і порядку встановлених зако
нодавством, а також із дозволу органів управління можлива їх заміна на 
нові. Таким чином, транспортний засіб у прюцесі свого існування і обігу 
проходить визначені етапи.

Знищення, підроблення або заміна ідентифікаційних номерів 
транспортного засобу за родовим об'єктом є схожим із складом підроб
лення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 
підроблених документів, закріпленим у ст. 358 КК України, розташованої 
у розділі XV "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та об'єднань громадян". В залежності від без
посереднього об'єкта, котрим на наш погляд є порядок управління з при
воду офіційного інформаційного обігу, зазначені злочини посягають на 
предмети управлінської діяльності. Проводячи порівняпьно-правовий 
аналіз вищезазначених складів злочинів, можна виділити як загальні, так і 
відмежувальні ознаки їх безпосередніх об'єктів. Оскільки транспортний
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засіб підлягав державній реєстрації та обліку з внесенням в електронну 
базу даних, а також в офіційний реєстраційний документ (свідоцтво про 
реєстрацію ТС) інформації щодо його технічних характеристик, власни
ка, підстав реєстрації, а також ідентифікаційних номерів кузову, двигуна 
та шасі, то така інформація набуває характер офіційної управлінської 
інформації, яка поставлена під різні нормативно встановлені види захис
ту -  правові, організаційні, технічні та інші. Також, слід визнати охоро- 
нювану офіційну інформацію, що с предметом або засобом суспільно 
небезпечних посягань, об'єктом, обмеженим у цивільному обігу. Тільки 
завдяки істинній охоронюваній офіційній інформації може здійснюва
тись її контрольований обіг і забезпечуватися нормальна діяльність орга
нів управління.

Як справедливо пише Л.А. Букалерова, правові ознаки охоронюваної 
офіційної інформації, які містяться на різних носіях (в офіційних доку
ментах, акцизних марках, ідентифікаційних знаках транспортного засо
бу, свідоцтві про ідентифікаційний номер платника податків, засобі мит
ної ідентифікації), практично однакові. Таким чином, вчена визнає під 
"охоронюваною офіційною інформацією" таку інформацію, яка містить 
відомості про факти, що мають юридичне значення; створену уповнова
женим державою виробником (юридичною або фізичною особою), під
порядковану визначеному правовому режиму обігу (наявність системи 
реєстрації); розміщену як на машинному носії, в електронно-обчислю- 
ваної машині (ЕОМ), системі ЕОМ чи їх мережі (комп'ютерна інформа
ція) так і в людської пам'яті1.

Особливість злочинів, пов'язаних з охоронюваною офіційною інфор
мацією, полягає в тому, що злочинні ознаки пов'язані не тільки з видом 
офіційної охоронюваної інформації, але й з порушенням порядку її обігу. 
Тому при аналізі складів злочинів необхідно досліджувати як ознаки 
предмету, так і ознаки інформаційного обігу.

Охоронюваний офіційний інформаційний обіг як система врегульо
ваних нормами права суспільних відносин, що забезпечують захист вста
новленого державою порядку звернення офіційної інформації у залежно
сті від характеристики носія, на якому закріплена інформація, включає: 
збір, аналіз, сгруктурування, внесення змін, зберігання, облік, реєстрацію, 
пересилку, передачу, заміну, знищення, вилучення, використання, копі
ювання, втрату та інше для правомірних власників, користувачів, у  за
конному обігу охоронюваної офіційної інформації можна виділити три

1 См,: Букалерова Л.А. уголовно-правовая охрана официального информационного 
оборота /  Л.А, Букалерова, -  [Под ред. докт. юрвд. нате, проф, В.С, Комиссарова, докт, 
юрид наук Н.И. Пикурова]. -  М.: Издательство "Юрлитинформ", 2006, -  С, 29.
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основні стадії: введення в обіг, звернення, вивід з обігу. Враховуючи ці 
стадії, можна запропонувати наступну класифікацію незаконних дій з 
офіційною інформацією: неправомірне заволодіння, незаконне викорис
товування (обіг), знищення або утруднення доступу1.

Вбачається, що безпосередні об'єкти підроблення документу й під
роблення ідентифікаційного номеру транспортного засобу співвідно
сяться між собою і можуть як співпадати, так і відрізнятися. Наприклад, 
при підробленні реєстраційного документу на транспортний засіб (сві
доцтва про реєстрацію ТС) , коли в документ вносяться сфальсифіковані 
реєстраційні дані транспортного засобу, зокрема щодо його ідентифіка
ційних номерів. Наслідком такого роду діянь с те, що справжні реєстра
ційні дані номерів кузову, двигуна або шасі, внаслідок їх фальсифікації в 
реєстраційному документі, не відповідають справжнім ідентифікаційним 
номерам на певному транспортному засобі. Аналогічна ситуація може 
складуватися, кали підробляються навпаки ідентифікаційні номери транс
портного засобу, які не відповідатимуть реєстраційним даним, що міс
тяться у справжньому свідоцтві про реєстрацію ТС. Однак, в інших випа
дках, безпосередній об'єкт підроблення документів декілька ширше, ніж 
безпосередній об'єкт підроблення ідентифікаційного номеру транспорт
ного засобу, оскільки охоплює більш різноманітну сферу відносин з при
воду охорони офіційного інформаційного обігу, що дозволяє відмежову
вати зазначені склади злочинів. Крім того, відмінність порівняльних 
складів злочинів також міститься в ознаках їх предметів та об'єктивної 
сторони, внаслідок чого, зазначені склади є самостійними.

Підбиваючи підсумок зазначимо, що основним безпосереднім об'єктом 
злочину, перед баченого в ст. 290 КК України "Знищення, підроблення 
або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу", слід вважати 
порядок відносин між органами деріжавного управління Й не підпорядко
ваними їм фізичними та (або) юридичними особами з приводу деріжавної 
реєстріацїі та обліку транспортних засобів, їх митного оформлення та 
забезпечення охорюнюваного офіційного інформаційного обігу шляхом 
контролю за достовірністю ідентифікаційних номерів транспортних за
собів, номерів кузову, двигуна і шасі в процесі їх використання.

Зрозуміло, що розглянуті у статті питання не можуть бути вичерпа
ними у вирішенні всіх проблем об'єкта знищення, підроблення або замі
ни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, оскільки багато з 
них вимагають окремого розв'язання й дослідження. Разом з тим, сподіва

1 Див,: Бутлерова Л.А. уголовно-правовая охрана официального информационного 
оборота /  Л.А. Букалерова. -  [Под род. докт. юргщ. наук, дроф. В.С. Комиссарова, докт. 
юргщ наук Н.И. Пикурова]. -  М.: Издательство "Юрлитинформ", 2006, -  С, 142,
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ємось на перспективу розвитку наукових дискусій і подальших дослі
джень основних положень теорії і практики застосування кримінально- 
правової норми про відповідальність за злочин, передбачений у ст. 290 
КК України, з метою розроблення науково обгрунтованих пропозицій та 
рекомендацій щодо удосконалення та застосування кримінального зако
нодавства.
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