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Тема (укр.)
Кримінальна відповідальність за передачу або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у
процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.

Тема (англ.)
Criminal liability for the transfer or collection of information constituting official information collected in the course of
operational and investigative, counterintelligence activities in the field of national defense.

Реферат (укр.)
Дисертація присвячена дослідженню кримінальної відповідальності за передачу або збирання відомостей, що становлять
службову інформація, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони. У
роботі розвинута ідея про те, що безпосереднім об'єктом злочинного діяння, передбаченого ст. 330 КК України, слід
вважати суспільні відносини, що існують щодо безпеки службової інформації, зібраної у процесі оперативно-розшукової,
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Обґрунтовано позицію, що видовим об’єктом цього злочину
виступають суспільні відносини, що існують щодо безпеки державної таємниці та службової інформації, зібраної у
процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Доведено положення, що
родовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 330 КК України, є суспільні відносини, що існують щодо захисту державної
таємниці та службової інформації, зібраної у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері
оборони країни, захисту недоторканності державного кордону України та забезпечення виконання громадянами
військового обов’язку в частині призову на військову службу й мобілізацію та військового обліку. Встановлено, що до кола
суб’єктів охоронюваних ст. 330 кримінального закону суспільних відносин слід відносити: 1) органи державної влади та
місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, які здійснюють законні повноваження у сфері
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності й оборони країни, їхніх посадових осіб; 2) інші юридичні особи
будь-якої форми власності й організаційно-правової форми та їхніх представників; 3) громадські організації, які діють без
статусу юридичної особи; 4) окремих громадян України; 5) іноземців та осіб без громадянства, які є представниками
іноземних підприємств, установ та організацій. Суб’єкт суспільних відносин, який поставлений під охорону ст. 330 КК,
може співпадати з суб’єктом цього злочину. Обґрунтовано, що суспільні відносини, що поставлені під охорону ст. 330 КК
України, є нематеріальними. Їхнім предметом є інформаційна безпека держави у сфері оперативно-розшукової,
контррозвідувальної діяльності й оборони країни. Шкода охоронюваним суспільним відносинам завдається через
предмет злочину, що відбувається через порушення режиму безпеки службової інформації, вилучення з природнього
стану й передачу або збирання з метою передачі особам, які не мають права доступу до неї за законом. Визначено, що
соціальні зв’язки охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин виражаються через діяльність їхніх суб’єктів,
що спрямована на створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення та охорону (захист) службової
інформації у сфері оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності й оборони країни. Визначено ознаки предмета
злочину, передбаченого ст. 330 КК України: 1) це інформація, що є службовою; 2) вона збирається в процесі проведення
оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів органами державної влади, які здійснюють оперативна-розшукову
та контррозвідувальну діяльність, й у процесі проведення діяльності у сфері оборони країни органами державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями; 3) відомості, що становлять службову
інформацію, відносять до цієї категорії органи державної влади, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову,
контррозвідувальну діяльність, та органи державної влади й місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність у сфері
оборони країни, та затверджуються їхнім розпорядчим актом; 4) така інформація не є державною таємницею; 5) ці
відомості довіряються або стають відомі суб’єкту злочину у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків.
Запропоновано включити до предмета злочину ст. 330 КК України службову інформацію, що визначає порядок
організації, тактику, методику проведення оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів, штатну чисельність
співробітників цих підрозділів, їх технічне забезпечення тощо, службову інформацію, що створюється безпосередньо
суб’єктами діяльності у сфері оборони, а також службову інформацію у сфері розвідувальної діяльності.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to study of criminal liability for the transfer or collection of information that constitutes official
information collected in the process of operational and investigative, counterintelligence activities in the field of defense. The
position that the specific object of this crime is the public relations that exist regarding the security of state secrets and official
information collected in the process of operational and investigative, counterintelligence activities in the field of national
defense is substantiated. It is proved that the generic object of the crime under Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine, there
are public relations that exist to protect state secrets and official information collected in the process of operational and
investigative, counterintelligence activities, in the field of national defense, protection of the inviolability of the state border of
Ukraine and ensuring military service military service and mobilization and military accounting. It is established that the range
of subjects protected by Art. 330 of the criminal law of public relations should include: 1) public authorities and local

governments, enterprises, institutions and organizations exercising legal powers in the field of operational and investigative,
counterintelligence and defense of the country, their officials; 2) other legal entities of any form of ownership and organizational
and legal form and their representatives; 3) public organizations operating without the status of a legal entity; 4) individual
citizens of Ukraine; 5) foreigners and stateless persons who are representatives of foreign enterprises, institutions and
organizations. The subject of public relations, which is placed under the protection of Art. 330 of the Criminal Code, may
coincide with the subject of this crime. It is substantiated that public relations, placed under the protection of Art. 330 of the
Criminal Code of Ukraine, are intangible. Their subject is information security of the state in the field of operative-search,
counterintelligence activity and defense of the country. Damage to protected public relations is caused by the subject of the
crime, which occurs due to violation of the security regime of official information, removal from the natural state and transfer or
collection for transfer to persons who do not have the right to access it by law. It is determined that the social ties of public
relations protected by criminal law are expressed through the activities of their subjects, aimed at creating, collecting, receiving,
storing, using, disseminating and protecting (protecting) official information in the field of operational search,
counterintelligence and defense of the country. The signs of the subject of the crime provided by Art. 330 of the Criminal Code
of Ukraine: 1) it is information that is official; 2) it is assembled in the process of carrying out operative-search,
counterintelligence activities by state authorities carrying out operative-search and counterintelligence activities, and in the
process of conducting activities in the field of national defense by state authorities, local governments, enterprises, institutions
and organizations; 3) information constituting official information refers to this category of public authorities, units of which
carry out operational and investigative, counterintelligence activities, and public authorities and local governments engaged in
national defense, and approved by their administrative act; 4) such information is not a state secret; 5) this information is trusted
or becomes known to the subject of the crime in connection with the performance of his official duties. It is proposed to include
in the subject of the crime Art. 330 of the Criminal Code of Ukraine official information that determines the organization, tactics,
methods of operational and investigative and counterintelligence activities, the number of employees of these units, their
technical support, etc., official information created directly by the subjects of defense, as well as official information in the field
of intelligence activities.
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