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Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за умисне 
введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної 
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Рівень добробуту населення України безпосередньо залежить від 

багатьох чинників, одним з яких є сфера споживання, яку умовно можна 
поділити залежно від виду продукції на харчову та нехарчову. Оскільки 
наша держава приділяє посилену увагу життю й здоров’ю людини, 
визнає її найвищою соціальною цінністю [1], необхідно зосередитися на 
питанні контролю споживчої сфери, яка регулюється законами України 
«Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про основні 
принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів» та «Про 
захист прав споживачів», Кодексом України про адміністративні 
правопорушення і, звичайно ж, Кримінальним кодексом України. 

Спробуємо виявити проблемні аспекти кримінальної 
відповідальності за умисне введення в обіг (випуск на ринок України) 
небезпечної продукції, що передбачене ст. 227 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України). 

Споживаючи небезпечну продукцію, людина ризикує не тільки 
своїм здоров’ям, а й навіть життям, однак через неоднозначність 
тлумачення положень чинного законодавства не може повною мірою 
захистити свої законні права та інтереси. Це відбувається тому, що 
реалізатори такої продукції фактично є посередниками, саме 
посилаючись на це, вони намагаються уникнути кримінальної 
відповідальності, перекладаючи вину на виробника. Хоча продавці також 
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вчиняють дії, які несуть загрозу для особи, як і саме виготовлення. 
Такими діями, зокрема, є умисне підроблення дати виготовлення, 
неправильне зберігання й оброблення продукції, продаж продукції, яка 
завідомо для продавця є зіпсованою.  

Актуальність досліджуваної теми підтверджується тим, що даною 
проблемою займалися такі науковці, як О. М. Готін, У. В. Гулявська,  
О. О. Дудоров, В. С. Кайдашов, Н. В. Наумчук, М. І. Хавронюк та ін. Проте 
єдиного способу вирішення проблеми так і не знайдено, хоча є спільна 
думка вчених стосовно того, що необхідно посилити контроль за 
дотриманням норм законодавства про якість продукції, вчасним 
виявленням та притягненням до відповідальності винних осіб за 
порушення цих норм та покращити запобігання вчиненню таких 
правопорушень. Та все ж таки отруєння залишаються однією з 
найпоширеніших проблем, тому можна зробити висновок, що контроль 
здійснюється недостатньо ефективно. Прикладом є випадок, що стався на 
Одещині в м. Ізмаїл, де масово отруїлося шаурмою понад 70 осіб, 13 з яких 
– діти. Причиною цього, за висновками лікарів медичних закладів, до яких 
зверталися хворі, була сальмонела. Це свідчить про слабкий контроль з 
боку уповноважених на те органів за реалізацією таких продуктів. 

Як зазначено у ст. 227 КК України, для того, щоб притягнути особу 
до кримінальної відповідальності за умисне введення в обіг (випуск на 
ринок України) небезпечної продукції, такий злочин має бути вчиненим 
у великих розмірах, які згідно із приміткою до цієї статті становлять  
500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Їх значення 
кожного року зростає, а тому притягнути до кримінальної 
відповідальності за дане суспільно небезпечне діяння винних осіб стає 
все складніше. 

Закон явно вказує на те, що норма покликана не заборонити випуск 
небезпечної продукції взагалі, а лише домогтися, щоб при такому 
випуску не перевищувалася певна кількісна межа. Та чи можна 
стверджувати, що при такому випуску (реалізації) буде завдано 
незначної шкоди і не буде летальних наслідків? Законодавець в один ряд 
ставить матеріальну шкоду й життя і здоров’я людей, чого категорично 
не можна робити, бо це суперечить Конституції України. 

У зв’язку з цим викликає сумніви доцільність встановлення 
певного кількісного критерію небезпечної продукції під час вирішення 
про притягнення винних осіб за вчинення злочину, передбаченого 
ст. 227 КК України. Невже важливіше, в якому розмірі було випущено 
(реалізовано) небезпечну продукцію, ніж те, що цим була заподіяна 
шкода життю чи здоров’ю принаймні однієї людини? 

Ще у 2011 р. М. І. Хавронюк у своєму дослідженні зауважив щодо 
великих розмірів: «… за задумом законодавця, діями однакового ступеня 
суспільної небезпечності стають випуск на ринок, наприклад, як однієї 
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одиниці небезпечного автомобіля вартістю 236 000 грн, так і 236 
дитячих іграшок вартістю 1000 грн кожна або 236 000 небезпечних 
цукерок вартістю 1 гривня за штуку. Між тим один автомобіль становить 
небезпеку для декількох, а 236 000 небезпечних цукерок – для 236 000 
людей» [3, с. 124]. Такі паралелі можна проводити до нескінченності, а 
висновок лише один – виходить, що матеріальна шкода, яка 
заподіюється злочином, передбаченим ст. 227 КК України, набагато 
важливіша, ніж шкода життю чи здоров’ю людини. 

Спірним є аспект і стосовно суб’єктивної сторони умисного 
введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Так, 
ст. 227 КК України передбачає лише діяння у формі умислу, а якщо воно 
було вчинене з необережності, то винна особа не буде покарана. Даний 
факт ще раз підтверджує, що за умов, закріплених у чинному 
законодавстві, набагато легше уникнути притягнення до кримінальної 
відповідальності.  

Предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК України, є 
небезпечна продукція. Конкретних критеріїв, за якими продукція 
визначалася б як небезпечна, немає, проте виходячи з нормативно-
правових актів її можна визначити як таку, що не відповідає 
встановленим у законодавстві нормам безпечності, незалежно від того 
харчова вона чи не харчова, оскільки шкода може бути заподіяна як 
однією, так і іншою. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції» у разі відсутності вимог щодо забезпечення 
безпечності продукції, визначених частиною першою цієї статті, 
відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган державного 
ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною. У 
зв’язку з цим з’являється ще більша кількість способів умисного 
введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції. 
Наприклад, недбале ставлення працівників ринку до виконання своїх 
обов’язків і нерегулярні перевірки безпечності продукції, що 
реалізується, дає змогу продавцям небезпечної продукції успішно й 
безкарно розповсюджувати її. Це підтверджується фактами досліджень, 
які все частіше з’являються в засобах масової інформації. 

Найчастішими жертви злочину, передбаченого у ст. 227 КК України, 
є малолітні особи, вагітні жінки, особи похилого віку, бо вони становлять 
найбільш вразливу категорією населення, а отже, потребують особливої 
уваги і захисту з боку держави.  

Зокрема, Н. В. Наумчук слушно вказує, що створення загрози для 
життя та здоров’я людей означає, що внаслідок використання в процесі 
виготовлення небезпечної продукції виникає загроза серйозного розладу 
здоров’я або смерті хоча б однієї людини в разі споживання чи іншого 
використання такої продукції. Ця загроза має бути реальною, а негативні 
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наслідки не настають лише завдяки своєчасно вжитим заходам або через 
інші обставини, які не залежать від волі винної особи [4, с. 183]. Отже, 
можна зробити висновок, що дані наслідки є справді небезпечними для 
життя й здоров’я людини та не можуть залишатися поза увагою. 

Масові отруєння мають резонансний характер, на відміну від 
окремих випадків, які частіше за все, не беруться до уваги взагалі. Кожен 
середньостатистичний українець ставав жертвою шкідливого впливу 
небезпечної продукції, як харчової, так і нехарчової, але через 
недостатній контроль і увагу до цієї проблеми із боку законодавця мав 
мізерні шанси на захист своїх прав та інтересів. 

Отже, реальну загрозу для життя і здоров’я людини становить саме 
введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції навіть 
без настання суспільно небезпечних наслідків і досягнення конкретного 
розміру матеріальної шкоди. Тому встановлення формального складу 
злочину, передбаченого ст. 227 КК України, дасть змогу притягнути 
особу до кримінальної відповідальності безпосередньо за вчинення 
діяння без конкретизації наслідків, що не дозволить виробникам і 
реалізаторам небезпечної продукції уникати покарання за свої злочинні 
дії, тому що саме через суспільно небезпечну діяльність заподіюється 
головна шкода життю та здоров’ю населення. 

Таким чином, враховуючи вищесказане, пропонуємо внести зміни 
до чинного кримінального законодавства, а саме викласти диспозицію 
ст. 227 КК України у такій редакції:  

«Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск 
на ринок України) небезпечної продукції 

Умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної 
продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, 
встановленим в нормативно-правових актах, – 

караються …» 
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