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ВІДГУК 

 

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Мисливого 

Володимира Андрійовича на дисертацію Фінчук Вікторії Василівни 

на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у 

сфері паливно-енергетичного комплексу України», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

 

Відгук підготовлено на підставі вивчення рукопису дисертаційного 

дослідження Фінчук Вікторії Василівни «Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України», 

автореферату дисертації та наукових праць здобувача, опублікованих за темою 

дисертації. Дисертація являє собою рукопис обсягом 225 сторінок та 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(249 найменувань) та 19 додатків. 

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що паливно-

енергетичний комплекс України (далі – ПЕК) як базова складова національної 

економіки, сформувавшись у XX столітті, став одним із найважливіших 

показників виробництва, індикатором енергетичної, технічної та технологічної 

потужності країни. В умовах докорінних соціально-економічних змін і 

переходу до ринкових відносин ПЕК швидко перетворився у привабливу 

сферу олігархічно-монополістичних злочинних кланів, розгалужену систему 

тіньових схем у діяльності енергетичних галузей, живильним середовищем 

злочинності проти власності, господарської діяльності, довкілля, службової 

діяльності та інших злочинних посягань, що ускладнюють криміногенну 

ситуацію в державі та завдають значних збитків економіці України. 



 

 

При цьому ситуація на об’єктах ПЕК характеризується зростанням цієї 

злочинності, яка залишається однією із суттєвих загроз національній безпеці у 

сфері економіки. 

На базі аналізу зареєстрованих злочинів за об’єктами зазначених 

посягань дисертант відзначає, що питома вага злочинів проти власності (ст. 

ст. 185, 1881, 191, 192, 1941 КК) становить 72, 6%, у сфері службової 

діяльності (ст. ст. 364, 366, 369 КК) – 22,4 %, у сфері господарської 

діяльності (ст. ст. 210, 212 КК України) – 5,0 %, що, на його думку, вимагає 

нагальної розробки та впровадження заходів щодо їх запобігання (стор. 13). 

Вивчення матеріалів дисертації показує, що здобувачем піддано 

вивченню значний науковий теоретичний і практичний наробок таких 

вітчизняних вчених, як: А. М. Бойко, І. А. Вартилецька, В. В. Голіна, 

В. Б. Головкін, О. М. Джужа, Г. В. Дідківська, О. А. Долгий, О. В. Драган, 

А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман В. В. Коваленко, Ю. А. Комісарчук, 

Т. В. Корнякова, В. А. Мисливий, Т. О. Мудрак, В. М. Попович, 

В. В. Пивоваров, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, П. Л. Фріс, 

В. І. Шакун, Ю. С. Шемшученко та інших, що становить підґрунтя даної 

наукової праці у галузі кримінології. 

Аналіз положень дисертації свідчить, що при визначенні актуальності 

теми дослідження здобувачем ретельно опрацьовано ступінь її розробленості, 

зокрема вивчені наукові праці, присвячені кримінально-правовим і 

кримінологічним аспектам, пов’язаним зі злочинністю у цій сфері 

(О. М. Котовенко «Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів 

магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів» (2002 р.), 

А. М. Новицький «Організаційно-правові засади державного управління у 

паливно-енергетичному комплексі України» (2005 р.), О. О. Титаренко 

«Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості» 

(2006 р.), Ю. О. Левченко «Запобігання злочинам, що вчиняються у 

нафтогазовому комплексі України» (2008 р.), В. А. Ставінський 



 

 

«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у нафтогазовому 

комплексі» (2012 р.), а також монографічне дослідження за загальною 

редакцією проф. Б. М. Головкіна «Злочинність у паливно-енергетичній сфері 

України: кримінологічна характеристика та запобігання», яка присвячена 

злочинності у сфері ПЕК. 

Водночас, проблеми подальшого розвитку та функціонування ПЕК в 

умовах ринкових трансформацій сьогодення та їх глобальне значення для 

національної економіки України, її господарського сектору, при всій 

значущості наведених й інших наукових напрацювань, не можуть 

претендувати на їх вичерпність та остаточне вирішення в економічному, 

соціальному, технологічному, правовому та багатьох інших аспектах. 

Постійний та системний моніторинг зазначеної сфери, комплексні 

дослідження її кримінологічної характеристики і подальше вдосконалення 

моделей та засобів запобігання злочинності у царині ПЕК, безсумнівно, 

підтверджують актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

відзначається тим, що дисертація виконувалось здобувачем з урахуванням 

Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 року, затвердженого 

постановою КМУ України від 8.08.2012 р. № 767, рішенням РНБО України від 

06.05.2015 р. «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в 

Україні», введеним в дію Указом Президента України від 16.06.2015 р. 

№ 341/2015. Дослідження узгоджується з Енергетичною стратегією України на 

період до 2030 року та іншими програмними документами державного, 

галузевого та місцевого рівнів (стор. 14-15). 

Дисертантом у цілому вірно окреслена мета та комплексно вирішені 

завдання дослідження щодо теоретичних та прикладних питань 

поставленого наукового завдання, сформованих на цій основі пропозицій, 



 

 

спрямованих на розробку кримінологічної характеристики та запобігання 

злочинам у сфері ПЕК. 

Охоплюючи в цілому багатоаспектну проблему кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинності у сфері ПЕК України, її виключну 

важливість для кримінологічної науки, вибір та обґрунтування теми 

дисертації, об’єкта і предмета дослідження, теоретичну і прикладну 

складові розв’язання наукового завдання створення кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинам у сфері ПЕК, зміст і доцільність 

основних положень, висновків, пропозицій та рекомендацій, напрацьованих 

здобувачем зазначеної праці, їх слід визнати своєчасними та актуальними для 

кримінологічної науки. 

Ступінь обґрунтованості висновків, пропозицій та рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, та їх достовірність. Вивчення та аналіз 

дисертації Фіщук В. В. у цілому показує, що здобувач керується, враховує та 

виконує встановлені вимоги та рекомендації, які пред’являються до виконання 

дисертаційних досліджень, дотримується обраної методології, методів та 

прийомів дослідження, пов’язує основні положення роботи з напрацьованим 

теоретичним та емпіричним матеріалом, поглибленим аналізом практики 

функціонування різних галузей ПЕК у частині виявлення криміногенних 

факторів та можливостей їх усунення. 

Вивчення дисертації показує здатність здобувача творчо поєднувати 

теоретичні та прикладні складові наукового дослідження. Аналіз дисертації 

показує, що дисертантом у межах багатоаспектного об’єкта та предмета 

дослідження обрано діалектичний метод пізнання соціальних явищ і процесів, 

а також використано сукупність сучасних загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового пошуку, зокрема історико-правовий, системно-структурний 

та синергетичний методи, метод контент-аналізу, соціологічні, статистичні та 

інші методи (стор. 16-17). 



 

 

Зміст дисертації дає підстави для висновку, що дослідження здійснено з 

урахуванням досягнень сучасних кримінально-правової та кримінологічної 

теорії. 

Переконливою, й такою, що заслуговує на позитивне відзначення, є 

емпірична база дослідження, напрацьована дисертантом, зокрема: статистичні 

дані Генеральної прокуратури України, МВС України, Державної служби 

статистики України (2010-2016 рр.); вибірковий аналіз матеріалів 

кримінальних проваджень (справ) за даний період за ст. ст. 185, 1881, 190-192, 

1941, 240, 258, 289, 292, 341, 356, 358, 364, 366, 369 КК України; результати 

анкетування 253 працівників ПЕК; опитування 257 прокурорів і слідчих; 

офіційна інформація про посягання на об’єкти НАК «Нафтогаз України», ДП 

«НЕК «Укренерго»; інформаційно-довідкові матеріали Міненерго і вугільної 

промисловості України, чим забезпечується обґрунтованість і достовірність 

сформульованих у дисертації наукових положень, висновків, пропозицій і 

рекомендацій (стор. 16-17). 

Важливим елементом дослідження, що свідчить на користь 

достовірності його результатів, є використання автором соціологічних методів 

дослідження, зокрема анкетування, завдяки якому знаходять підтвердження 

висновки, отримані у дисертації. Крім того, вони покладені в основу 

пропозицій щодо забезпечення практичної реалізації результатів дослідження. 

Робота характеризується використанням значної кількості законодавчих 

і нормативних джерел, наукової і спеціальної літератури, інформаційних даних 

щодо особливостей функціонування електроенергетичної, нафтогазової та 

вугледобувної галузей ПЕК з аналізом відповідних вад, прогалин, недоліків, 

які сприяють існуванню небезпечних криміногенних викликів енергетичній 

безпеці України. 

Отже, варте підтримки та заслуговує позитивної оцінки намагання 

Фінчук В. В. розглядати предмет дослідження на різних щаблях наукового 

пізнання – від теоретичного до прикладного, а сукупність напрацьованих і 



 

 

використаних здобувачем матеріалів та якість сформульованих на їх основі 

висновків створює передумови для забезпечення достатнього рівня 

достовірності та обґрунтованості дисертаційної роботи. 

Наукова новизна висновків, пропозицій та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, визначається тим, що в роботі на сучасному 

етапі здійснено монографічне комплексне дослідження проблемних питань 

кримінологічної характеристики та запобігання злочинам у сфері ПЕК 

України. 

Найбільш суттєвими результатами дослідження, що зумовлюють його 

новизну та визначають внесок автора в розроблення зазначеної проблематики, 

є такі положення і висновки: 

вперше: 

– сформульовано авторське визначення поняття «кримінально-правове 

забезпечення безпеки об’єктів у сфері ПЕК», під яким запропоновано розуміти 

сукупність правових норм, які регламентують статус учасників кримінально-

правових відносин у сфері ПЕК щодо здійснення та застосування 

уповноваженими суб’єктами норм кримінального законодавства;  

– запропоновано доповнити розділ XI «Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту» Кримінального кодексу України статями 292-1 

«Виготовлення засобів проникнення та викрадення з нафто -, газо -, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» та 292-2 «Незаконне 

заволодіння паливними ресурсами нафто-, газо-, конденсатопроводів та 

нафтопродуктопроводів»; 

– з метою покращення спеціально-кримінологічного запобігання 

злочинності у сфері  ПЕК запропоновано розробку та введення в дію 

Положення про взаємодію правоохоронних, правозастосовних та спеціальних 

уповноважених державних органів України щодо запобігання злочинності у 

сфері ПЕК України; 



 

 

–   з метою вдосконалення загальносоціального запобігання злочинності 

у вугільній галузі запропоновано доповнити статтю 10 Гірничого закону 

України словами такого змісту: «Встановити контроль за розкриттям пластів у 

межах гірничого відводу, а саме утворити комісію на законодавчому рівні, яка 

буде один раз на місяць проводити виїзд в межах гірничого відводу 

підприємства для встановлення відсутності/наявності гірничих виробіток у 

відповідності з проектом Програми розвитку гірничих робіт та Проектом 

будівництва, розвідки, місцезнаходження корисних копалин». 

Крім того, автором під час дослідження вдосконалено: 

- визначення змісту поняття «злочинність у паливно-енергетичному 

комплексі», під яким пропонується розуміти умисні корисливі злочини, які 

посягають на економічні відносини, а також на порядок управління 

економікою на об’єктах паливно-енергетичної галузі, вчинені службовими та 

іншими особами-учасниками економічних відносин у цій галузі, та 

спричиняють при цьому шкоду економічним інтересам працівників галузі, 

самій галузі та державі; 

- кількісні, якісні та кількісно-якісні показники злочинності у сфері 

ПЕК України, узагальнення яких дозволило виокремити типові 

характеристики злочинних проявів у цій сфері; 

- кримінологічну характеристику осіб, які вчинили злочини у галузі 

електроенергетики, шляхом встановлення, що в більшості це працездатні, але 

не працюючі, одружені (70,0 %) чоловіки (69,6 %) віком від 36 до 50 років 

(38,7 %), громадяни України (95,0 %), які мають середню спеціальну освіту 

(62,0 %), жителі міст (58,0 %), в структурі морально-психологічних якостей 

яких перевалюють корисливість та правовий нігілізм. 

Разом з цим у науковій праці дістали подальшого розвитку положення 

щодо: 

- структури злочинності, що вчиняється в усіх галузях ПЕК України, в 

частині розподілу вчинених злочинів за такими критеріями: виробничо-



 

 

галузевий розподіл; об’єкти злочинних посягань; предмети злочинних 

посягань; місце і способи вчинення злочинів; 

- переліку найбільш поширених криміногенних ситуацій, їх детермінант, 

що впливають на вчинення злочинів у сфері ПЕК України, зокрема, 

детермінанти економічного характеру (тіньова економіка, нераціональна 

приватизація, відсутність джерел інвестицій), політико-правового 

(неврегульованість та необґрунтованість багатьох законодавчих рішень, 

відсутність розвинутих інститутів політичної відповідальності посадових осіб, 

які вчинили злочини у сфері ПЕК.), соціального (соціальні явища, матеріальна 

скрута), організаційно-управлінського (недоліки у функціонуванні всього 

механізму державного контролю за станом дотримання законності у сфері 

ПЕК) і технологічного характеру (технологічна відсталість держави); 

- напрямів та заходів підвищення ефективності запобіжної діяльності 

правоохоронних органів у сфері ПЕК із пропозиціями щодо відповідних 

комплексних заходів на наступні роки (стор. 17-19). 

Також заслуговують на увагу розроблені та запропоновані дисертантом 

зміни і доповнення до кримінального та інших галузей законодавства України. 

Отже, вивчення дисертації показує, що в роботі відповідно до мети і 

завдань дослідження проаналізовано проблемні питання кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинам у сфері ПЕК України, обґрунтовано 

та запропоновано нові теоретичні та прикладні положення, які розв’язують 

поставлену здобувачем мету наукового дослідження. 

Структура роботи, виклад її тексту, оформлення здійснені 

відповідно до вимог, що пред’являються до кандидатських дисертацій. 

Так, у вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначено його мету, завдання, зв'язок із програмами, планами, 

темами наукових досліджень, викладено положення й висновки, які 

визначають її наукову новизну, методологічні засади, розкрито практичне 



 

 

значення одержаних результатів, їх апробацію та висвітлення у публікаціях 

(стор. 13-21). 

Відповідно до логіки дослідження Розділ 1 «Теоретико-методологічні 

та правові засади дослідження проблеми запобігання злочинам у сфері 

паливно-енергетичного комплексу України» присвячений стану наукового 

дослідження проблеми запобігання злочинам у сфері ПЕК, в якому здійснено 

загальний огляд запобігання цим злочинам у наявних наукових доробках. За 

результатами аналізу економічної, фінансової, господарської та інших видів 

злочинності акцентовано увагу на незначний спектр проведених наукових 

досліджень у сфері ПЕК України, що визнано суттєвим фактором, який 

впливає на організацію виявлення цих злочинів та їх запобігання. 

Розглядаючи ПЕК як об’єкт дослідження, автор погоджується з 

висновком Б. М. Головкіна про те, що ПЕК – це міжгалузева система 

відтворення енергоресурсів, основним завданням якої є забезпечення 

енергетичної безпеки країни (стор. 43). Разом з цим вдається, що дисертант 

мав достатній потенціал для власного визначення вказаного об’єкта, тим 

більше, що останній часто розглядається як «галузь» економіки і, водночас, як 

«міжгалузева» система. 

У розділі аналізується система правового регулювання протидії 

злочинності, яка екстраполюється на предмет дослідження в межах 

законодавчого та нормативного регулювання галузевих відносин у цій сфері. 

При цьому автор справедливо відзначає як його фрагментарність, так і зайвину 

(понад 1 тис.) підзаконних нормативних актів (стор. 46) та обґрунтовано 

підкреслює недоцільну схильність практики розробки кожним новим 

очільником Міненерго в Уряді нової стратегії галузі. Здобувач вірно звертає 

увагу на розроблення Енергетичного кодексу України (стор. 48), оскільки 

практика вироблення «кодексів» у цій сфері вже певною мірою апробована. 



 

 

Новизну дисертації становить положення щодо «кримінально-правового 

забезпечення безпеки об’єктів у сфері ПЕК», в якому дисертант окреслює 

систему відповідних норм КК України.  

Позитивними є пропозиції Фінчук В. В. стосовно необхідності 

вдосконалення законодавства у сфері ПЕК та його адаптації з вимогами 

європейського енергетичного законодавства та світових стандартів. 

Беззаперечно слід підтримати дисертанта щодо таких негативних 

факторів як «офшоризація», недостатньо підготовлених умов приватизації 

підприємств ПЕК та їх втрати через тіньові схеми, механізм банкрутства, а 

також приватизації генеруючих компаній та обленерго бізнес-структурами, які 

вже монопольно володіють акціями енергетичних підприємств (стор. 52). 

Зокрема Фінчук В. В. звертає увагу на негативну роль керівників 

іноземних компаній, які намагаються виводити в офшорні зони кошти, 

отримані в нафтогазовому комплексі України. При цьому вона відзначає 

щорічне збільшення іноземних компаній у вітчизняному енергетичному 

секторі (стор. 51). У той же час привертає увагу те, що очільники Міненерго та 

вугільної промисловості сьогодні вказують на активізацію діалогу з 

іноземними інвесторами щодо їх залучення до видобутку вуглеводнів (див.: «В 

уряді шукають міжнародних інвесторів у видобуток вуглеводнів»). Зазначену 

суперечливість поглядів на це питання здобувачу варто пояснити. 

Злочинність у сфері ПЕК України розглядається як об’єкт 

кримінологічного дослідження – структурний елемент економічної системи 

держави, а злочинність у ньому має економічну спрямованість. Надана її 

загальна характеристика: 1) викрадення майна та обладнання підприємств 

ПЕК; 2) посягання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю у сфері 

ПЕК; 3) посягання, пов’язані із державним управлінням у сфері ПЕК 

комплексу. Автором зроблено акцент на діяльності організованих злочинних 

угруповань та спричиненні шкоди економічним інтересам держави. 



 

 

У розділі проаналізовано якість та недоліки законодавства, яке регулює 

відносини у сфері ПЕК України: 1) оподаткування суб’єктів господарської 

діяльності – керівники іноземних компаній намагаються виводити в офшорні 

зони кошти, отримані в нафтогазовій галузі, що унеможливлює сплачувати 

податки в Україні; 2) інвестиційної діяльності в ПЕК – блокування серйозних 

стратегічних інвесторів приймати участь у приватизаційних конкурсах в 

енергетиці; 3) приватизації об’єктів ПЕК – відбувається втрата об’єктів ПЕК 

через механізм банкрутства (тіньова приватизація); 4) соціального захисту та 

охорони праці – негативним процесам у сфері охорони праці сприяє 

недосконалість нормативної бази, відсутність єдиного Реєстру нормативно-

правових актів з охорони праці, недостатнє використання превентивного 

потенціалу кримінальної відповідальності за правопорушення та ін. 

Певної уваги приділено законам України Про ринок електричної енергії, 

Про нафту і газ, Гірничому закону України, Кодексу України про надра як 

регуляторам відносини у цій сфері, а також визначено коло злочинів, що 

передбачають кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинів у сфері 

ПЕК України, а також наголошено на необхідності адаптації енергетичного 

законодавства України до правової системи ЄС (стор. 45-53). 

Центральне місце в роботі займає Розділ 2 «Кримінологічна 

характеристика злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу 

України», в якому проаналізовано рівень, структура, динаміка, тенденції та 

географія злочинності у сфері ПЕК України протягом 2010-2016 рр. як у 

цілому по ПЕК, так і за окремими галузями його системи, що спираються на 

самостійно напрацьовану автором розгалужену емпіричну базу, проведене 

анкетування, кримінологічні методики і прийоми дослідження (стор. 58, 

Додаток А). Критеріями аналізу злочинності обрано: виробничо-галузевий 

розподіл вчинених злочинів; об’єкти злочинних посягань; окремі види 

злочинів; предмети злочинних посягань; місце та способи вчинення 



 

 

злочинів (стор. 61). Найбільш уражену злочинами сферу здобувач вважає 

електроенергетику (63 %). 

При аналізі злочинності нафтогазового комплексу розглянуто 

посягання на власність (ст. 185, 191 КК), а також діяння, передбачені ст. 292 

КК України. Обґрунтовано привертається увага до кримінальних викликів у 

вугільній галузі, зокрема нелегальному видобутку вугілля («копанок»), 

порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель, охорони праці 

на вугільних підприємствах, отримання неправомірної вигоди, проведення 

фіктивних тендерів, розкрадання коштів службовими особами тощо (стор. 69-

71). 

Визначено, що особливе місце в динаміці цієї злочинності посідають 

зміни у рівні її латентності, зростання якої суттєво впливає на погіршення 

кримінальної обстановки. Так, за даними здобувача динаміка злочинності на 

підприємствах нафтогазової промисловості протягом 2010-2014 рр. (19 %) 

зросла внаслідок економічних, політичних, соціальних, демографічних, 

правових і реєстраційних «аномалій», не характерних для основної лінії 

кримінологічних змін. У розділі досліджено географію злочинності у 

нафтогазовій, електроенергетичній та вугільній галузях (стор. 79-80). 

Позитивним у дослідженні є використання автором опрацьованої 

інформаційної бази, а також слідчої і судової практик. 

Цікавим є внесок дисертанта у визначення характеристики особи 

злочинця у сфері ПЕК (на базі 200 проваджень) через соціально-демографічні, 

соціально-рольові, морально-психологічні та кримінально-правові якості. 

Особливої уваги приділено аналізу типологічних рис вказаних осіб за 

відповідними галузями ПЕК (стор. 83-91). Погоджуючись відносно значення 

рівня освіти даної категорії правопорушників, вбачаємо необхідним 

враховувати, що згідно із законодавством та в офіційній судовій статистиці 

середня спеціальна освіта визначається як неповна вища. 



 

 

Уявляє інтерес звернення здобувача до питання впливу на стан 

криміногенної ситуації такого аспекту демографічної політики радянської 

доби, як заселення окремих міст значним контингентом раніше засуджених 

осіб (стор. 86), що є, безумовно, важливим, але не вивченим у кримінології 

фактором. 

Позитивним є те, що, аналізуючи найбільш поширені види злочинів та їх 

характеристику, дисертант водночас відзначає недоліки чинних кримінально-

правових норм, які потребують усунення у законодавстві про 

електроенергетику (стор. 64) та нафтогазову галузь (стор. 66-67). Хоча в 

певних моментах йдеться про вихід за межі предмета дослідження, про що, 

наприклад, свідчить аналіз контрабанди (стор. 90). 

Заслуговують на увагу виявлені детермінанти, що сприяють злочинності 

в ПЕК в умовах несприятливої соціально-економічної ситуації у державі, 

зокрема обумовлені відсутністю стійких тенденцій зростання виробництва, 

банкрутством підприємств, зниженням життєвого рівня населення, корупцією, 

порушенням законів і нормативних актів, недоліків у діяльності 

правоохоронної системи. 

Дисертантом з’ясовано і згруповано такі детермінанти у сфері ПЕК, як: 

економічні (52,92 %); політико-правові (22,57 %); соціальні (13,23 %); 

організаційно-управлінські (7,00 %); технологічні (4,28 %) та ін. 

Заключний Розділ 3 «Основні заходи запобігання злочинам у сфері 

паливно-енергетичного комплексу України» побудований за класичним для 

кримінології підходом щодо усунення детермінантів злочинності у сфері ПЕК. 

Ключовим визначенням цієї діяльності здобувач обґрунтовано вважає 

запобігання, яке розглядає на загальносоціальному і спеціально-

кримінологічному рівнях. У розділі визначено коло суб’єктів запобіжної 

діяльності, їх класифікацію та напрямки діяльності. Надано характеристику 

суб’єктів загальносоціального рівня запобігання злочинності та їх 

компетенцію (стор. 124-133). Запропоновано комплекс заходів, спрямованих 



 

 

на запобігання злочинам у сфері ПЕК, зокрема вдосконалення: законодавства і 

нормативно-правової бази, приведення її у відповідність до законодавства ЄС; 

управління, координації і взаємодії державних та інших суб’єктів запобігання 

злочинності у ПЕК; контролю з боку Міненергетики та вугільної 

промисловості України за підпорядкованими підприємствами та постійного 

звітування перед Урядом; впровадження обґрунтованих комплексних програм 

загальносоціального запобігання та контролю за результатами їх виконання. 

Значної уваги автором приділяється структурі та компетенції державних 

служб, комітетів, інспекцій та інших органів, діяльність яких має впливати на 

покращення кримінологічної ситуації в ПЕК, з огляду на що ним вносяться 

профілактичні пропозиції організаційного, технологічного (стор. 136-137), 

правового (стор. 139) та методичного характеру. При цьому, як вдається, 

автору було варто долучити до цієї сфері (стор. 140) Державну аудиторську 

службу України (постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.016 р. № 43). 

Заслуговує на підтримку пропозиція дисертанта щодо прийняття 

Загальнодержавної програми запобігання злочинності в Україні, яка має стати 

головною стратегією органів державної влади, в основу якої покладене 

комплексне опрацювання кримінологічної інформації про стан, тенденції, 

динаміку злочинності, науково обґрунтовані стратегічні та тактичні заходи її 

запобігання. 

За аналогічною схемою в роботі розглянуто спеціально-кримінологічне 

запобігання злочинам у даній сфері, зокрема через коло спеціальних суб’єктів 

цієї діяльності (національна поліція, служба безпеки, прокуратура, суд, 

фіскальна служба, органи державної фінансової інспекції та інші органи, які 

здійснюють правоохоронні функції). Автором пропонується розробити і 

ввести в дію «Положення про взаємодію правоохоронних, правозастосовних та 

спеціальних уповноважених державних органів України щодо запобігання 

злочинності у сфері ПЕК». 



 

 

Стосовно окремих аспектів дослідження автор не завжди вважає 

можливим дати їм належне обґрунтування, пояснюючи такі ситуації браком 

відповідних методик (стор. 66), неоднорідністю складів злочинів, поверховим 

рівнем кримінальних проваджень (стор. 88) тощо. Вивчення вказаних випадків 

указує на прагнення дисертанта до об’єктивної і критичної оцінки результатів 

своєї наукової праці, що, на наш погляд, є позитивною рисою дослідника. 

У загальних висновках дисертації викладено основні результати 

дослідження щодо досягнення дисертантом поставленої мети, сформульовано 

нові теоретичні узагальнення та концептуальні положення, запропоновано 

вирішення теоретичних, прикладних і нормативних проблем кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинам у сфері ПЕК України (стор. 162-165). 

Наукове та практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що висновки та пропозиції, які містяться у дисертаційному дослідженні, 

використовуються, а також можуть бути використані в: законотворчій 

діяльності для вдосконалення чинного законодавства з питань державного 

контролю за сферою ПЕК, кримінальної відповідальності за злочини, вчинені 

у ПЕК та запобіганню і протидії вказаній злочинності в Україні; науково-

дослідній сфері – при подальшому дослідженні злочинності у сфері ПЕК 

України та розробки рекомендацій щодо її запобігання; навчальному процесі – 

для підготовки підручників та навчальних матеріалів при викладанні курсу 

«Кримінологія», «Кримінальне право», «Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам у сфері ПЕК України», написанні навчально-практичних 

і методичних посібників, спецкурсів та монографій; практичній діяльності – 

для підвищення ефективності роботи працівників правоохоронних і судових 

органів щодо запобігання злочинам у сфері ПЕК України. 

Відповідні акти впровадження додаються (стор. 214-223). 

Конкретні шляхи впровадження результатів дисертаційного 

дослідження визначаються тим, що теоретичні положення, узагальнення та 

висновки дисертації можуть бути підґрунтям науково-дослідницької 



 

 

діяльності для подальшої розробки проблем кримінологічної характеристики 

та запобігання злочинам у сфері ПЕК України. 

Заслуговують упровадження пропозиції дисертанта, які передбачають 

удосконалення чинного законодавства України. 

Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення 

дисертації відображені в 11 наукових публікаціях, серед яких 5 статей, 

опублікованих в юридичних фахових виданнях України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України, 1 – в іноземному фаховому 

виданні та 5 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Вивчення дисертації показує достатню апробацію основних положень, 

висновків та пропозицій наукового дослідження, які викладені в дисертації та 

рекомендовані для використання в навчальному процесі, законотворчій 

діяльності, науково-дослідницькій роботі та практичній діяльності 

правоохоронних органів і суду. Основні положення дисертації, теоретичні та 

практичні висновки і рекомендації були оприлюднені та обговорені на: 

засіданнях кафедри кримінального і адміністративного права Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара та міжнародних науково-

практичних конференціях: ««Юридична наука та практика у третьому 

тисячолітті» (Словацька республіка, Кошице, 27-28 лютого 2015 року), III 

Міжнародному форумі студентів, аспірантів і молодих учених 

(м. Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 року, «Гуманітарний та інноваційний 

ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 24 

квітня 2015 року), «Сучасний вимір держави і права» (м. Львів, 22-23 травня 

2015 року); «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у 

законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 

року) (стор. 20). 

Вивчення дисертації та автореферату дисертації Фінчук В. В. дає 

підстави для висновку про ідентичність змісту їх основних положень. 



 

 

Зміст дисертації та її завершеність. У цілому рівень рецензованої 

роботи дозволяє визнати її завершеною науковою працею, яка 

характеризується єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в 

науку, оскільки автор у ній досяг поставленої мети – створення 

кримінологічної характеристики злочинності у сфері ПЕК України та розробки 

заходів щодо її запобігання. 

Оформлення дисертації. Дисертація оформлена згідно з вимогами МОН 

України. Робота виконана державною літературною мовою з дотриманням 

наукового стилю, позбавлена граматичних та технічних недоліків. 

Основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації в 

цілому характеризуються послідовністю, аргументованістю і завершеністю. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. У цілому 

позитивно оцінюючи рецензовану роботу, необхідно вказати на наявність 

певних недоліків, недостатньо аргументованих положень та зауважень. 

1. Зважаючи на проголошену автором мету наукової роботи – 

«проведення кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері 

ПЕК України та розроблення на цій основі науково обґрунтованих заходів, 

спрямованих на їх запобігання» (стор. 15), безумовно, в першу чергу, уваги 

вимагає точність формулювання результату, якого прагне досягнути 

дисертант. У зв’язку з цим, очевидно, вимагає уточнення та відповідного 

тлумачення вживаємий автором зворот «проведення кримінологічної 

характеристики злочинів», оскільки, на наш погляд, поняття «проведення» 

означає процес здійснення певного не завершеного заходу, зокрема у даному 

випадку – результату наукового пошуку. З огляду на вказане, на наш погляд, 

вдається більш доцільним визначення вказаної мети як створення (курсив наш 

– В. М.) кримінологічної характеристики вказаних злочинів, звичайно, якщо 

така думка збігається з позицією дисертанта. 

2. Визначення та обґрунтування основних засад дослідження, 

задекларованих у Розділі «Теоретико-методологічні та правові засади 



 

 

дослідження проблеми запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного 

комплексу України», має істотне значення, адже вони покликані не лише 

характеризувати предмет дослідження, але й, що найбільш важливо, через них 

здобувач повинен продемонструвати на методологічному рівні особливості 

власних підходів щодо досягнення поставленої мети. Отже, на наш погляд, 

дисертанту було б бажано поглибити розгляд предмета дослідження не лише 

за рахунок коментування наявних наукових публікацій, але й 

продемонструвати свій власний оригінальний шлях наукового пізнання 

вказаного предмета дисертації, більш детально торкнутися методологічного 

підходу до питань, що стосуються досягнення задекларованої мети наукового 

дослідження. Отже, саме в цьому розділі роботи автору слід було з 

методологічних позицій викласти зміст, напрямки та логіку своїх наукових 

гіпотез та шляхів наукового пошуку щодо їх спростування або підтвердження. 

3. У контексті розгляду предмета дослідження відразу постає проблема 

обґрунтування Фінчук В. В. злочинності у сфері ПЕК як складової частини 

економіки України. При цьому автор приділяє належної уваги аналізу змісту 

понять «злочинність у сфері економіки», «економічні злочини», «злочини у 

сфері економіки» та їх інші інтерпретації. Атрибутивним ключовим елементом 

зазначених конструкцій дисертант вважає термін «економіка» (стор. 30-34), з 

чим можна частково погодитись. 

Втім, вважаємо, що вищенаведені категорії, які часто використовуються 

в науках кримінально-правового циклу (кримінологія, криміналістика, 

кримінальне процесуальне право, оперативно-розшукова діяльність), не 

відповідають змісту норм кримінального законодавства, яке прямо не 

передбачає охорони саме «економічних суспільних відносин», про що свідчить 

лише два випадки побічного вживання терміну «економічний» (ст. 111 

«Державна зрада» і ст. 243 «Забруднення моря» КК України). Адже 

кримінальний закон охороняє суспільні відносини у сфері господарської 

діяльності» (Розділ VII КК України). 



 

 

У зв’язку з цим, автору під час дослідження, окрім розглянутих 

дискусійних питань, передусім, слід було визначитись саме з цього 

принципового підходу в науковій праці, яке, очевидно, має певне 

методологічне значення та вимагає окремого обґрунтування. 

4. У цілому складає позитивне враження ґрунтовне, всебічне, 

послідовне опрацювання здобувачем найбільш важливих і таких, що уявляють 

дійсний науковий інтерес, проблем сутності і функціонування ПЕК України, 

його об’єктів та інфраструктури, внутрішніх і зовнішніх економічних, 

фінансових та інших виробничих зв’язків. Відповідно до компетенції 

Міненерговугілля як центральний орган виконавчої влади у цій сфері 

(Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 

затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 208) реалізує 

державну політику в: 1) електроенергетичному; 2) ядерно-промисловому; 

3) вугільно-промисловому; 4) торфодобувному; 5) нафтогазовому; 

6) нафтогазопереробному комплексах При цьому дисертантом до сфери ПЕК в 

рамках предмета дослідження включено лише нафто-газову, вугільну та 

електроенергетичну галузі. 

Оцінюючи такий підхід в цілому придатним, вбачаємо, що автор 

наукової праці повинен був приділити окремої уваги не лише обґрунтуванню 

власного підходу до загальної структури ПЕК як сучасного феномену ринкової 

економіки, а й пояснити причини не включення окремих галузей енергетики 

(ядерно-промислової, торфодобувного) до обраного ним комплексу 

дослідження. 

5. У роботі здобувач зазначає, що ним сформульовано авторське 

поняття «кримінально-правове забезпечення безпеки об’єктів у сфері ПЕК», 

під яким запропоновано розуміти «сукупність правових норм, які 

регламентують статус учасників кримінально-правових відносин у сфері ПЕК 

щодо здійснення та застосування уповноваженими суб’єктами норм 

кримінального законодавства» (стор. 17 та ін.). 



 

 

Погоджуючись з даною тезою в широкому розумінні, вважаємо, що 

з’ясування поняття «кримінально-правове забезпечення» певною мірою є 

уразливим, оскільки сучасна доктрина кримінального права, розглядаючи його 

завдання та функції, виходить з того, що кримінальний закон своєю провідною 

функцією має «охорону суспільних відносин у певній сфері». Крім того, 

сукупність кримінально-правових норм, про які згадує автор, навряд чи можна 

вважати такими, що регламентують «статус учасників кримінально-правових 

відносин у сфері ПЕК щодо здійснення та застосування уповноваженими 

суб’єктами норм кримінального законодавства». 

У цьому ж контексті, стосовно системи кримінально-правових норм, 

обраної автором, необхідно зауважити, що кримінально-правова матерія 

вимагає послідовного дотримання визначеної здобувачем позиції, з огляду на 

небажаність будь-яких відхилень щодо базових складів злочинів. Між тим, 

така непослідовність вбачається у складах злочинів, вказаних у вступі 

дисертації (ст. ст. 185, 1881, 191, 192, 1941, 210, 212, 364, 366, 369 КК – стор. 

13), у першому розділі роботи (ст. ст. 185, 1881, 191, 192, 1941, 240, 292, 358, 

364, 366 КК України – стор. 49), через окремий аналіз ст. 213 «Порушення 

порядку здійснення операцій з металобрухтом» (стор. 84) або ст. 201 

«Контрабанда» КК України (стор. 114). 

6. Удається, що поняття «кримінально-правове забезпечення безпеки 

об’єктів у сфері ПЕК» дисертанту можна було розглянути під кутом зору 

такого сучасного кримінологічного феномену, як «кримінологічна безпека». 

Концепція «кримінологічної безпеки», на наш погляд, цілком придатна для 

дослідження як кримінологічної характеристики, так і запобігання 

злочинності, і на думку відомих кримінологів є продуктивною науково-

теоретичною і реально-практичною ідеєю. З позицій системно-структурного 

підходу застосування даної концепції дозволяє визначити і дослідити 

кримінологічне значення кожного з компонентів складної, зокрема обраної 



 

 

дисертантом, системи (у даному випадку ПЕК) та допомагає виробити 

необхідний комплекс заходів запобігання злочинності у тій чи іншій сфері. 

7. Важливе місце в науковій праці, звичайно, належить аналізу 

кримінологічної характеристика злочинності у сфері ПЕК, з огляду на що 

необхідно відзначити таке. Дисертантом в якості предмета дослідження обрано 

досить складний, багатогалузевий, багатоелементний системний економічний, 

соціальний, природний, виробничий, технологічний об’єкт з його 

багаточисельними, не завжди лінійними, зв’язками, що, очевидно, поставило 

перед дослідником значний спектр завдань, зокрема кримінологічного змісту. 

Так, відсутність бездоганних статистичних відомостей щодо окремих видів 

злочинності, розбіжність їх відомчого та інших рівнів обліку і доступу, 

безумовно, унеможливлює в певних випадках отримання належних 

статистичних показників. Зокрема здобувач відзначає, що за офіційними 

даними Генеральної прокуратури України за 2010-2016 рр. усього за ст. 1881 

КК було засуджено лише 12 осіб (стор. 84), а протягом 2010-2014 рр. за ст. 292 

КК засуджено 34 особи (стор. 88). Зрозуміло, що при дослідженні кількісно-

якісних показників цих злочинів отримання належних даних подекуди 

унеможливлює відсутність їх репрезентативності, оскільки значення таких 

показників у кримінологічному вимірі є непорівнянними у масштабі, 

наприклад за ст. 213 КК України протягом даного періоду засуджено 5903 

особи (стор. 84). Без жодних сумнівів, сумарний розгляд кількості засуджених 

за вказані злочини може спотворювати достовірність з’ясованих 

кримінологічних якостей у «портретах» злочинців. 

8. Не викликає сумнівів активний і творчий характер наукових розвідок 

дисертанта щодо розгляду найбільш актуальних теоретичних і водночас 

прикладних питань теми дослідження, що логічно завершується його ідеями de 

lege ferenda, зокрема це стосується пропозицій доповнення розділу XI 

«Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту» КК України 

статтями 2921 «Виготовлення засобів проникнення та викрадення з нафто -, 



 

 

газо -, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» та 2922 «Незаконне 

заволодіння паливними ресурсами нафто-, газо-, конденсатопроводів та 

нафтопродуктопроводів». 

Так, дисертант уважає, що в чинному КК України тільки одна ст. 292 

встановлює відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних або 

промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, що 

дає можливість запобігати вказаним злочинним проявам. Проте, на думку 

дисертанта, окрім об’єкта посягання, що зумовлюють суспільну небезпечність 

пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, слід виділити засоби 

проникнення та знаряддя цих злочинів. Відтак, автор пропонує доповнити 

розділ XI «Злочини проти безпеки руху й експлуатації транспорту» КК 

України статтею 2921 «Виготовлення засобів проникнення та викрадення з 

нафто -, газо -, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» (стор. 67), а 

також зважаючи, що такі діяння спрямовані на незаконне заволодіння 

паливними ресурсами, доповнити вказаний розділ КК України статтею 2922 

«Незаконне заволодіння паливними ресурсами нафто-, газо-, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» (стор. 67-68). Не торкаючись 

детального розгляду редакцій та змісту запропонованих автором кримінально-

правових новел, вважаємо висловлені пропозиції в такому варіанті 

неприйнятними, оскільки вони, перш за все, є уразливими з огляду на 

невідповідність родового об’єкта злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту (Розділ XI КК України) і безпосередніх об’єктів діянь, що 

пропонуються дисертантом. 

Разом з цим, принагідно відзначимо, що висловлені здобувачем 

пропозиції, на нашу думку, є не безпідставними та цілком ймовірно можуть 

бути використані у рамках відповідних складів злочинів проти власності. 

9. У заключному, і вкрай актуальному, розділі роботи, присвяченому 

основним заходам запобігання злочинності у сфері ПЕК, не можна не 



 

 

погодитись із здобувачем, що найбільш дієвим заходом загальносоціального 

рівня цієї діяльності є реалізація економічної політики держави (стор. 141). 

При цьому, звертає на увагу намагання Фінчук В. В. здійснити розгляд 

як загальносоціальних, так і спеціально-кримінологічних заходів запобігання 

злочинності з опрацюванням широкого спектру документальних свідчень 

(матеріалів правоохоронних органів, галузевих інформацій, аналітики 

Міненерговугілля України та ін.), визначити найбільш криміногенні ланки 

ПЕК і запропонувати найбільш доцільні пропозиції та рекомендації щодо 

покращення профілактичної діяльності у цій сфері, зокрема координації 

діяльності правоохоронних органів (стор. 142-159). 

У зв’язку з цим, на наш погляд, завданням кримінологічної науки, а 

відтак і окремих дослідників, при дослідженні визначених напрямків протидії 

злочинності на сучасному етапі є сприяння розбудові теоретичних і 

прикладних підвалин самої парадигми (моделі) запобігання злочинності на 

загальнодержавному рівні, бачення її місця, системи, завдань, функцій, 

компетенції як інституції суспільства і, безумовно, прийняття основ 

законодавства щодо запобігання злочинності та правопорушенням в Україні.  

З цих же підстав є важливою думка здобувача щодо створення в країні 

єдиного державного керівного, управлінського, координуючого органу 

(комітету, агенції, служби тощо) у сфері протидії злочинності. 

Очевидно, що від вирішення цих питань буде залежати врахування та 

реалізація запропонованих дисертантом «Загальнодержавної програми 

запобігання та протидії злочинності в Україні», «Положення про взаємодію 

правоохоронних, правозастосовних та спеціальних уповноважених державних 

органів України щодо запобігання злочинності у сфері ПЕК України» та інших 

концептуальних пропозицій (стор. 165). Тому було б доцільно під час захисту 

отримати бачення дисертанта із зазначених питань. 

10. У дисертації на основі проведеного кримінологічного аналізу базових 

нормативно-правових актів у сфері ПЕК України автор дійшов висновку про 



 

 

необхідність прийняття рамкового закону («закон про енергетичну політику» – 

стор. 47, «енергетичний кодекс України» – стор. 126) про основні засади 

регулювання суспільних відносин в електроенергетичному, нафтогазовому та 

вугільно-промисловому комплексах, тобто – основу енергетичного 

законодавства. 

На наш погляд, автор дослідження мав потенційний та достатній ресурс 

щодо обґрунтування такого законопроекту та більш акцентованого окреслення 

його основних концептуальних положень. 

Водночас висловлені зауваження характеризують, насамперед, 

складність проблемних питань, що досліджуються дисертантом. Вони не 

знижують загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

Фінчук В. В. та можуть бути предметом наукової дискусії при публічному 

захисті дисертації. 

Висновок щодо кандидатської дисертації 

Таким чином, рецензована дисертація є завершеною, кваліфікаційною 

науковою працею, виконаною особисто здобувачем, містить висунуті ним 

раніше не захищені наукові положення та отримані нові науково обґрунтовані 

теоретичні результати в галузі кримінології, які у сукупності розв’язують 

важливу науково-теоретичну та прикладну проблему кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинам у сфері паливо-енергетичного 

комплексу України. 

Дисертаційне дослідження Фінчук Вікторії Василівни «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинам у сфері паливо-енергетичного 

комплексу України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право повністю відповідає вимогам до 

кандидатських дисертацій, передбаченим пунктами 9, 11, 12, 13 та іншим 

положенням Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, основним 

вимогам до дисертацій та авторефератів дисертацій й іншим керівним  



 

 

 


