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Кримінальне право 

МЕХАНІЗМ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ 

ОБ'ЄКТУ ЗЛОЧИНУ: 

ПОНЯ1ТЯ, ВИДИ, 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 

Н.ГУТОРОВА 

доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, 

директор Полтавського юридичного інституту 

(Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого) 

м
еханізм заподіяння шкоди 
об'єкту злочину займає важ
ливе місце у кримінально

правовому вченні про об'єкт. Останній 
о о 

дозволяє визначити характер І стушнь 

негативного впливу суспільно небез
печного діяння на об'єкт кримінально
правової охорони, що є важливим для 

вирішення питань про визнання тако
го дІяння злочинним, а також застосу

вання заходів кримінально-правового 

впливу до особи, яка його вчинила. 
Але, незважаючи на складність з'ясу-

• о 

вання мехаюзму заподІяння шкоди 

об'єкту злочину та його важливість 
для кримінального права, законодав-

о оо 

ства І судовш практики, це питання 

лишається недостатньо вивченим. 

Наукових праць, спеціально присвяче

них дослідженню механізму запо
діяння шкоди об'єкту злочину, в У краї
ні немає. Його вивчення переважно 
здійснювалося у межах наукової роз

робки об'єкта злочину (Б. Нікіфоров 
(1 ], М. Коржанський [2, 87- 236], 

© Н. Гуторова, 2015 

В. Тацій [3]), його предмета (А. Музика, 
С. Лащук [ 4]) або способу вчинення 
(М. Панов [5, 57- 69]). 

Можливість детально визначити 
механізм заподіяння шкоди об'єкту 
злочину надає саме наукова концепщя 

об' єкта як охоронюваних законом сус
пільних відносин, на що слушно звер

тає увагу О. Дудоров [6, 148- 149]. 
На відміну від неї, інші наукові кон
цепції, що набули в сучасному кримі
нальному праВІ значного поширення, 

переважно не розглядають об'єкт зло
чину як систему взаємопов'язаних між 
собою структурних елементів, що сут
тєво звужує можливості дослідження 
механізму заподіяння йому шкоди. 

Йдеться, зокрема, про концепції, що 
визнають об'єктом злочину людину та 
її суб'єктивні права (А. Дриль, П. Кал
микав, ·Г. Новосьолов, В. Спасович), 

соціальні цінності (П . Андрушко 
П.Еерзін, П. Матишевський, Є. Фесен
ко) , інтереси (В. Винокура в, Є. Каїр
жанов ), правові блага та правовідноси-
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МЕХАНІЗМ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ОБ'ЄКТУ ЗЛОЧИНУ ... 

ни (Л. Біло гриць-Котляревський, 

С. Гавриш, С. Лихо ва, М. Таганцев ), 
сферу життєдіяльності людей (В. Єме

льянов) тощо. Не вдаючись до до_J<лад

ного аналізу зазначених KOHJJellцiй, . . 
осюльки це виходить за ме~І нашого 

дослІДження, зазначимо, що кожна з 

них являє собою певний внесок у роз-. .. . .. 
виток кримшально-правов01 теорн, 

має ~раціональне зерно~. Але їх аналіз, 
на нашу думку, не лише не спростовує, 

а навпаки, підтверджує висновки при

хильників визнання об'єктом злочину 
охоронюваних кримшальним правом 

суспільних відносин, оскільки саме 

ця концепція надає комплексне, сис
темне розуміння об'єкта. Вона дозво
ляє об' єднати найважливіші складові 
різних наукових підходів до цього 

питання, а також визначити об'єкт як 
єдину систему взаємопов'язаних і вза

ємодіючих між собою структурних 
елементів [7] . 

Метою статті є визначення поняття 
механізму заподіяння шкоди об'єкту, 
вмокремлення і характеристика його . . 
видІВ, а також розкриття кримшально-

правового значення. 

Механізм (від грец. f-l1JXav~ тecha
ne - машина) заподіяння шкоди 
об' є кту злочину - це вплив певного 
виду суспільно небезпечного діяння на 
певний елемент об'єкта злочину, наслід
ком чого є настання шкідливих змін в 

об'єкті в цілому. Чинниками, які обу
мовлюють функціонування механізму 

заподіяння шкоди об'єкту злочину, є: 
1) об'єкт злочину являє собою єдину 
цілісну систему взаємопов'язаних і 
взаємодіючих між собою структурних 
елементів; 2) властивістю цієї системи 
є те, що виключення хоча б одного з 
елементів або його істотне пошко
дження призводить до завдання шкоди 

об'єкту злочину в цілому; З) суспільно 
небезпечне діяння за своїм характером 
та інтенсивністю здатне здійснити 
такий вплив на елемент об'єкта злочи
ну, який призведе до його виключення 

із системи (шляхом вилучення чи зни
щення) або суттєвого пошкодження. 

Наукова теорія визнання об'єктом 
злочину охоронюваних кримшальним . . 
праВОМ сусПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ВИХОДИТЬ 

із визначення об'єкта як єдиної ціліс-
.. . 

н01 системи, що складається ЗІ струк-

турних елементів. r рунтуючись на 
цій теорії, в основу якої покладено 

філософське і соціологічне системне 
розуМІННЯ суСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН , 

• о •• 

виокремлюють таю елементи щєІ сис-

теми: 1) суб'єкти (носії) відносин; 
2) предмет, з приводу якого вони 
існують; З) соціальний зв'язок (зміст 

відносин). Суб'єктами суспільних від
носин можуть бути такі їх носії, як 
фізичні особи, юридичні особи, інші 
об' єднання людей, а також держава. 
Предметами є блага і цінності мате
ріального або нематеріального харак-

. . . 
теру, з приводу яких Існують сусшльНІ 

відносини (життя, здоров'я людини, 

особиста свобода, статева свобода і 
. . . . 

недоторканНІсть, сусшльна дІяльНІсть, 

природні об'єкти, майно тощо). Змі
стом відносин є соціальний зв'язок, 

тобто зв' язок між суб' єктами, їх взає-. . 
модІЯ з приводу предмета сусшльних 

відносин [2, 160- 164; З, 10-48; 4, 59-6З] . 

Суспільні відносини слід розгляда
ти лише в органічній єдності, взаємодії 
всІх зазначених структурних елемен

тів; без наявності та нормального існу
вання кожного з них неможливе Існу

вання системи загалом. При вчиненні 
злочинного посягання на суспільні 
відносини знищується або суттєво 
пошкоджується один. із іх елемен
тів- суб'єкт, предмет або соціальний 
зв'язок. Однак, враховуючи системні . . . 
властивосТІ сусшльних вІДносин, у 

такий спосіб шкода завдається нор
мальному Іх Існуванню в цшому. 

Елемент суспільних відносин, на 
який безпосередньо спрямоване сус
пільно небезпечне діяння і шляхом 
знищення або суттєвого пошкодження 
якого завдається шкода об'єкту зло-
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чину, в теорії кримінального права 
визначено як предмет злочинного 

впливу [3, 41). П. Андрушко, навіть не 
поділяючи наукову концепцію визнан-
ня об'єктом злочину суспільних від
носин, погоджується зі слушністю 
такого визначення предмета злочин

ного впливу в межах цієї концепції. 
При цьому він зазначає, що ~з погляду 

ж теорії "об'єкт злочину - соціальні 
цінності" об'єктом злочинного впливу 
мають визнаватися конкретні види 

соціальних цінностей чи їх структурні 
елементи, на які безпосередньо впли
ває (посягає) винний~ [8, 7] . Досить 
суперечливу позищю з цього приводу 

має Є. Благав, на думку якого меха
нізм заподіяння шкоди об'єкту поля
гає лише в заподіянні шкоди предмету 
злочину, що існує завжди і має мате

ріальний або нематеріальний харак
тер. Способами впливу на предмет 
виступають його вилучення, знищен
ня або пошкодження, що обумовлює 
заподіяння матеріальної, фізичної, 
моральної або іншої шкоди предмету. 
Звідси наслідки злочину виступають у 
двох ролях: шкода об'єкту, яка може 
бути лише соціальною, а також шкода 
предмету. При цьому яка саме шкода 

завдається матеріальному предмету 
при його вилученні (фізичному пере

міщенні), а також на якій підставі 
виключається можливість заподіяння 

шкоди об'єкту шляхом впливу на 
суб'єкт і соціальний зв'язок, автор не 
пояснює [9, 63- 69]. 

Викладене вкотре підтверджує 
обrрунтованість висновку про те, що 
механізм заподіяння шкоди об'єкту 
являє собою вплив суспільно небез
печного діяння на один із елементів 
суспільних відносин - предмет зло
чинного впливу, що призводить до 

заподіяння шкоди суспільним відно
синам загалом. 

Залежно від того, який елемент сус-. . 
шльних вщносин стає предметом зло-

чинного впливу, можна виокремити 

такі види .механіз.му заподіяння шк 
об'єкту: 1) вплив на суб'єкта сусп.і.л:&
них відносин; 2) вплив на їх предмет, 
З) вплив на соціальний зв'язок між 
суб'єктами суспільних відносин. 

Вплив на суб'єкта суспільних від
носин у механізмі заподіяння шкоди 

об'єкту полягає у вчиненні діяння, яке 
здатне здійснити суттєвий негативний 

вплив на фізичну особу - учасника 
суспільних відносин. Зазначений 

вплив може бути двох видів: 1) фізич
ний; 2) інформаційний. 

Фізичний вrиzив на суб' єкта суспіль
них відносин - фізичну особу може 
вчинятися шляхом знищення такого 

суб'єкта (при вбивстві) , а також запо
діяння шкоди: здоров'ю (при спричи

ненні тілесних ушкоджень, побоїв, 
мордувань); особистій свободі (при 
незаконному позбавленні волі та/або 
переміщенні); статевій свободі або ста
тевій недоторканності. 

Інформаційний вrиzив характери

зується повідомленням фізичній особі, 
яка є суб'єктом суспільних відносин, 
інформації, або навпаки, не повідом
ленням такої інформації. Він здійсню

ється шляхом погроз (зокрема, погроз 
убивства, заподіяння шкоди здоров'ю, 
особистій свободі, статевій свободі або 
недоторканності, знищення або пошко
дження майна, розголошення відомос
тей, які людина бажає зберегти у таєм
ниці, тощо), а також шляхом обману 
(активного, тобто шляхом повідомлен
ня завідомо неправдивих відомостей, 
або пасивного - шляхом неповідо
млення відомостей, які особа могла і 
була зобов'язана повідомити). У меха
нізмі заподіяння шкоди інформацій
ний вплив на суб'єкта має на меті при
мусити особу всупереч П волі вчинити 
певні дії (передати майно при шахрай
ств1, укласти· угоду, яку вона вважає 

для себе.;з6итковою, перевищити влад
ні повноваження) чи відмовитися від 
вчинення певних дій (не здійснювати 
розкриття злочину, не займатися гос-
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подарською діяльністю). В окремих 

випадках інформаційний вплив має на 

меті заподіяти шкоду нормq.льному 
психічному стану людини ( н~rфиклад, 
при погрозі вбивством, рогрозі зни
щення майна). 

Оскільки заподіяння шкоди об'єкту 
шляхом протиправного впливу на 

суб'єкт передбачає вплив на фізичну 
особу, то він притаманний лише пося
ганням на суспільні відносини, при

наймні одним із суб'єктів яких висту
пає фізична особа. Цей механізм запо
дІяння шкоди кореспондується з таки

ми способами вчинення злочину, як 
фізичне насильство, психічне насиль
ство й обман. 

Вплив на пред.м.ет суспільних від
носин використовується при посяган

ні на ті суспільні відносини, предме
том яких виступають блага і цінності 
матеріального характеру. У випадках, 
коли предметом суспільних відносин є 
життя, здоров'я людини, особиста 
воля, статева свобода і недоторкан
ність, використовується механізм 
заподіяння шкоди об'єкту шляхом 
посягання на одного із суб'єктів сус-. . 
ПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, а ЩОДО ТаКОГО пред-

мета суспільних відносин, як суспіль-
• • • о 

на дІяльНІсть- також І шляхом розІр-

вання або зміни соціального зв'язку. 
Предмет суспільних відносин в на-. . 

сшдок вчинення злочину може ПІдда-

ватися таким видам впливу: 1) зни
щення; 2) пошкодження; З) незаконне 
переміщення та/або використання. 
Наслідком такого впливу є те, що блага 
• • о о 

І цІНносп матерІального характеру 

повністю або частково вилучаються із 
системи суспільних відносин, заподію

ючи їм у такий спосіб істотну шкоду. 
При знищенні річ матеріального 

світу повністю втрачає властивість 

задовольняти певні матеріальні та/або 
духовні потреби людини, тобто пере
стає бути благом або цінністю мате
ріального характер~ що є предметом 
певних суспільних відносин як об'єкта 

злочину. Втрата цих властивостей є 
безповоротною, осюльки характер 
впливу на предмет при його знищенні 

унеможливлює відновлення. 
ПошкоджетІЯ предмета - це таке 

його перетворення, внаслідок якого 
ВІН стає частково непридатним для 

задоволення матеріальних таjабо 
духовних потреб людини. На відміну 
від знищення, характер впливу на річ 
матеріального світу при її пошкоджен

ні робить можливим відновлення її 
властивості бути предметом певних . . 
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. 

Незаконне переміщенн..я передбачає 
незаконне вилучення речі у власника, 
законного володільця, іншої особи або 
набуття в інший спосіб (наприклад, 
привласнення знайденого) фактичної 
можливості використовувати таjабо 
розпоряджатися нею на власний роз

суд. За таких умов належний суб'єкт 
суспільних відносин позбавляється 
можливості повністю або частково 
використовувати та/або розпоряджа
тися благом або цінністю матеріально
го характеру на власний розсуд, що 
свідчить про заподіяння шкоди об'єкту 
злочину. 

Незаконне використанн..я речі може 
бути як похідним від його незаконного . . 
перемІщення, так І виступати окремим 

видом впливу на предмет сусПІльних 

відносин. Останній має місце у випад

ках, коли належний суб'єкт суспільних 
відносин наділений правом викорис
тання блага або цінності матеріально
го характеру лише в певний спосіб 
таjабо при дотриманні певних правил 
(наприклад, при нецільовому вико
ристанні бюджетних коштів, порушен
НІ правил поводження з вогнепальною 

зброєю тощо). За умови, що незаконне 
використання предмета завдає істот
ної шкоди охоронюваним криміналь

ним правом суспільним відносинам у 
цілому, діяння визнається злочином. 

З викладеного випливає, що меха
нізм заподіяння шкоди об'єкту шля-
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хом протиправного впливу на предмет 

використовується лише у випадках 

вчинення посягання на матерІальНІ 

суспільні відносини, тобто відносини, 
предметом яких є блага і цінності, що 
мають матеріальний характер. 

Соціальний зв'язок .між суб'єк
тами суспільних відносин також є 
елементом, який може піддаватися 
впливу внаслідок вчинення злочин~ 

Результатом цього впливу є розірван

ня (знищення) такого зв'язку, тобто 
припинення взаємодії між суб'єктами . . 
з приводу предмета сусшльних вщно-

син, а також його зміна, наслідком якої 

є суттєве ускладнення такої взаємодії. 
Розірван1lЯ соціального зв'язку має 

місце у випадках, коли вплив на сус

пільні відносини здійснюється їх учас

ником <<зсередини>>. При використанні . . 
такого мехаНІзму заподІяння шкоди 

фізична особа, будучи одним із суб'єк
тів суспільних відносин або виступаю
чи від імені колективного суб' єкта 
(наприклад,юридичноїособи),проти
правно не виконує або неналежним 
чином виконує покладені на неї 
обов' язки, ~виключаючи>> себе або 
суб'єкта, якого вона представляє, із 
цих відносин. Внаслідок такої поведін-. . 
ки припиняється взаємодІя мІж 

суб'єктами суспільних відносин, тобто 
соціальний зв'язок розривається, що 
призводить до заподіяння суттєвої 

шкоди об'єкту злочину загалом. Вплив 
на суспільні відносини «зсередини~ 

шляхом розірвання соціального зв'язку 

між суб' єктами суспільних відносин 
притаманний злочинам, які вчиняють

ся шляхом зловживання доВІрою, у 

тому числі службовою особою (напри
клад, при виданні нормативно-право
вих акпв, що зменшують надходження 

бюджету або збільшують витрати 
бюджету всупереч закону), ухилення 
від виконання або неналежного вико
нання певних обов' язків (наприклад, 
при неналежному виконанні обов' язків 
щодо охорони життя та здоров'я дітей, 

ухиленні від сплати податків, зборів 
(обов'язкових платежів), ухиленні від 
призову на строкову військову служ

бу) тощо. 
Зміна соціального зв'язку є наслідком 

суспільно небезпечного впливу на 
нього <<ззовні>>, тобто особою, яка не є 
учасником суспільних відносин. Шля
хом вчинення певних діянь винна особа 
хоча і не взмозі повністю зруйнувати 

взаємодію між суб' єктами суспільних 
відносин з приводу їх предмета, але 

суттєво ускладнює таку взаємощю. 

Використання такого механізму 

заподіяння шкоди об'єкту злочину 
спостерігається у випадках створення 
умов для виникнення або підтримання 
існування заборонених кримінальним 
законом суспільних відносин. Зазна
чимо, що у вітчизняній науці кримі
нального права цей механізм пов'я

зується переважно зі створенням 

та/або обігом так званих «антиблаг>> 
матеріального характеру - предметів, 
відсутність яких або додержання щодо 
них особливого правового режиму 
забезпечує нормальне функціонуван
ня суспільних відносин. Коло таких 
предметів є досить широким і охоплює 

як предмети, заборонені за будь-яких 
обставин (наприклад, підроблені гроші 
та цінні папери, порнографічні пред-. .. . 
мети, алкогольнІ напш, виготовлеНІ з 

недоброякісної сировини (матеріалів), 
що становлять загрозу для життя І 

здоров'я людей), так і предмети, щодо 

яких встановлюється особливий пра
вовий режим. До останніх належать 
речі матеріального світу, які за своїми 

об'єктивними властивостями є небез
печними для суспільства (зокрема, 
зброя,наркотичнізасоби, психотропні 
речовини тощо) [ 4, 105-1 07]. 

Але аналіз :rюказує, що при створен

ні та/абр ~. обігу «антиблаг~ вони 
\ • u • 

можуть мати як матерІальним, так 1 

нематеріальний характер. Зокрема, 
заборонені кримінальним законом 
суспільні відносини можуть існувати з 
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иводу здійснення певних видів 
.:!іяльності (наприклад, грального б із

~ створення або утриман~я місць 
зпусти, звідництва). "~ \ 
Іншою умовою для ст.ворення або 

підтримання заборонених суспільних 
ідносин виступає створення нена

..:1ежного суб'єкта (наприклад, при фік-. . . 
mвному шдприємництю, самовшьно-

му присвоєнні владних повноважень 

або звання службової особи, порушен
ні порядку здійснення операцій з мета

.1:обрухтом ). 
Таким чином, протиправний вплив 

на соціальний зв'язок ~ззовні>>, що 
призводить до його зміни, може здій

снюватися шляхом створення та/або 
обігу елементів заборонених кримі-. . 
нальним правом сусшльних вІДносин, 

якими виступають неналежНІ предме

ти ( ~антиблага~ матеріального або 
нематеріального характеру) і суб'єкти. 
Такі дії призводять до утворення або . . . 
шдтримання Існування шюдливих для 

суспільства відносин, що ускладнює 
взаємодію належних суб'єктів суспіль-. .. 
них вІДносин з приводу Іх належних 

предметів. Наслідком зазначеного нега

тивного впливу є суттєва зміна соціаль

ного зв'язку, що призводить до запо

діяння шкоди об'єкту злочину в цілому. 
Кримінально -правове значення 

.механізму заподіяння шкоди об'єкту 
злочину полягає в тому, що він має 

• о ••• 

враховуватися при кримшалІзацн сус-

пільно небезпечних діянь, а також при 
застосуванні закону про кримінальну 
відповідальність. 

При криміншtізації суспіль1ю небез
печних діянь механізм заподіяння шкоди 
об'єкту злочину повинен враховува
тись як при прийнятті рішення про 

ВИКОРИСТАНІ МА ТЕРІАЛИ 

необхідність визнання певного діяння 
злочином, так і при формулюванні 
кримінально-правової норми. 

Приймаючи рішення про необхідність . . ... . 
кримшалІзацн дІяння, законодавець, 

ДОСЛІДИВШИ МеХаНІЗМ ЗаПОДІЯННЯ 

шкоди, має переконатись у тому, що 

вплив саме зазначеного діяння на охо
ронювані кримінальним законом сус

пільні відносини здатний призвести до 
о • о •• 

ЗаПОДІЯННЯ ОСТаННІМ ІСТОТНОІ ШКОДИ. 

На наступному етапі, при формулю-
• о •• • 

в ант кримтшtьно -правовоz норми, сшд 

враховувати, що в диспозиції статті 

Особливої частини Кримінального 
кодексу України з достатньою мірою 

конкретизацн мають визначатися . . 
ознаки як елемента сусшльних вІДно-

син, на який при вчиненні злочину 
здійснюється вплив, так і суспільно 

небезпечного діяння. Ознаки остан
нього мають свІДчити про те, що воно .. . . 
за свшм характером та ІНтенсивНІстю 

здатне здійснити суттєвий негативний 

вплив на певний елемент суспільних 
відносин, що призведе до заподіяння 

шкоди об'єкту в цілому. У випадках, 
коли заподіяння шкоди здійснюється 

~зсередини~, обов'язковому визначен
ню підлягають також ознаки спеціаль
ного суб'єкта певних суспільних від
носин. 

Вплив розглядуваного механізму 
на застосуванrtЯ закону про кримтшtь

ну відповідшtьність полягає в тому, що 
він дозволяє визначити характер і сту

пінь заподіяння шкоди об'єкту злочи
ну, що впливає як на кримінально-пра

вову кваліфікацію, так і на застосуван
ня заходІВ кримшально-правового 

впливу. 
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Гуторова Н. О. Механізм заподіяння шкоди об'єкту злочину: поняпя, види, 
кримінально-правове значення 

Анотація. У статті, Ірунтуючись на науковій теорії визнання об'єктом злочину суспіль
них відносин, визначено поняття механізму заподіяння шкоди об'єкту, виокремлено і 
охарактеризовано його види, а також розкрито кримінально-правове значення . 
Обфунтовано, що механізм заподіяння шкоди об'єкту являє собою вплив певного виду 
суспільно небезпечного діяння на певний елемент об'єкта злочину, наслідком чого є 
настання шкідливих змін в об'єкті в цілому. Видами такого механізму є: 1) вплив на 
суб'єктів суспільних відносин; 2) вплив на їх предмети; 3) вплив на соціальний зв'язок 
між суб'єктами суспільних відносин . Кримінально-правове значення механізму запо
діянн_я ш~од~ .. об'єк~у злочину полягає у тому, що він обов'язково має вр?ховув~тися пр_и 
кримІналІзацІІ суспІльно небезпечних дІянь, а також при застосуваннІ заходІв кримІ
нально-правового характеру до осіб, які вчинили злочини. 

Ключові слова: механізм заподіяння шкоди об'єкту злочину, об'єкт злочину, суспіль 
ні відносини, предмет злочинного впливу. 

Гуторова Н. А. Механизм причинения вреда обьекту преступления: понятие, 
видь1, уголовно-правовое значение 

Аннотация. В статье, основь1ваясь на научной теории признания общественньІх 
отношений обьектом преступления, дана понятие механизму причинения вреда обьекту, 
вь1делень1 и охарактеризовань1 его видь1, а также раскрьпо уголовно-правовое значение. 

Обосновано, что механизм причинения вреда обьекту представляет собой воздействие 
определенного вида общественна опаснага деяния на определеннь1й злемент обьекта 
преступления, следствием чего вь1ступает наступление вреднь1х изменений в обьекте 
в целом. Видами данного механизма вьІСтупают: 1) воздействие на субьектов 
общественньІх отношений; 2) воздействие на их предметь1; 3) воздействие на социаль
ную связь между субьектами общественньІх отношений . У~:оловно-правовое значение 
механизма причинения вреда обьекту преступления состоит в том, что он в обязательном 
порядке должен учить1ваться при криминализации f>бtцественно опаснь1х деяний, а 
также при применении мер уголовно-правового характера к лицам, совершившим пре
ступления. 

Ключевьtе слова: механизм причинения вреда обьекту преступления, обьект пре
ступления, общественнь1е отношения, предмет преступного воздействия . 
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МЕХАНІЗМ ЗАПО ІЯННЯ ШКО И ОБ'ЄКТУ ЗЛОЧИНУ ... 

Hutorova N. Mechanism of lnjury to the Object of the Crime: Concept, Types, 
Criminal Legal Role 

Annotation. Given the theory of recognizing social relations as the object of the crime, 
the mechanism of injury to the object of the crime is determined. lts types are identified and 
characterized, as well as its importajlce in criminallaw is outlined. The mechanism of injury to 
the object of the crime results frщn the impact of certain type of socially dangerous act 
towards а particular element of~the object of the crime. lt results in harmful changes in 
the object. The following types of the mechanism may Ье differentiated: 1) the impact on 
the subjects of social relations; 2) the impact on their objects; З) the impact on the social 
relationship between the subjects of social relations. Criminallegal importance of the mechanism 
of injury to the object of спmе lies in the fact that it must Ье considered while criminalizing 
socially dangerous acts, as well as while imposing criminal measures on persons who comm1t 
crimes. 

Кеу words: mechanism of injury to the object of the crime, object of the crime, social 
relations, subject of criminal action. 
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