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Удосконалення діяльності правоохоронних,
контролюючих та інших органів 

щодо протидії злочинності 
у паливно"енергетичній сфері України

Питаннями протидії злочинності у
сфері економіки та окремих її галузях
займалися такі вітчизняні науковці, як
О. О. Бандурка, А. А. Бова, А. М. Бой-
ко, В. В. Бут, А. Ф. Волобуєв, Л. М. Да-
виденко, О. М. Джужа, В. І. Журавель,
А. П. Закалюк, О. Г. Кальман, В. В. Ко-
валенко, О. Г. Кулик, Ю. О. Левченко,
О. М. Литвинов, Г. А. Матусовський,
В. М. Попович, Є. Л. Стрельцов, О. О.Ти-
таренко та ін. Завданням цієї публі-
кації буде визначення стратегічних
напрямів удосконалення запобіжної
діяльності правоохоронних та контро-
люючих органів щодо зниження рівня
злочинності у паливно-енергетичній
сфері в цілому.

Недоліки і прорахунки діяльності
правоохоронних, контролюючих та
інших державних органів щодо проти-

дії злочинності у паливно-енергетич-
ній сфері нами пропонується усувати за
двома головними напрямами: 1) підви-
щення ефективності державного кон-
тролю за фінансово-господарською
та управлінською діяльністю у па-
ливно-енергетичній сфері; 2) покра-
щення взаємодії та координації за-
ходів різних суб’єктів запобігання в
указаній сфері суспільного вироб-
ництва. За кожним із цих напрямів
нами розроблено заходи запобіжного
впливу.

Першочерговим завданням покра-
щення контрольної діяльності у па-
ливно-енергетичній сфері є створення
єдиної системи державного контролю
за діяльністю суб’єктів господарю-
вання у паливно-енергетичній сфері,
що передбачає розподіл повноважень
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органів, які здійснюють відомчий,
міжвідомчий і позавідомчий конт-
роль, затвердження єдиних правил,
принципів і процедур контрольної
діяльності, а також закріплення по-
рядку координації дій контролюючих
органів. Водночас необхідно перегля-
нути контрольні повноваження дер-
жавних суб’єктів управління у бік
посилення спеціалізації та звуження
сфери контролюючого впливу.

Існуюча модель державного кон-
тролю представляє собою сукупність
міністерств, відомств та установ, які ви-
конують різноспрямовані контрольні
функції. Ці функції, сфери і форми
контрольної діяльності визначають
різні закони та підзаконні нормативні
акти, які найчастіше не лише не за-
безпечують системності державного
контролю, а навпаки, призводять до
дублювання і паралелізму в його здій-
сненні. Не вирішує проблеми і Закон
України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності», який визначає
правові та організаційні засади, ос-
новні принципи і порядок здійснення
державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, пов-
новаження контролюючих органів та
відповідальність суб’єктів господарю-
вання під час здійснення державного
нагляду (контролю), оскільки дія цього
Закону не поширюється на відносини,
що виникають під час здійснення
заходів валютного контролю, митно-
го контролю, державного експортного
контролю, контролю за дотриманням
бюджетного і податкового законо-
давства, державного контролю за до-
триманням законодавства про захист
економічної конкуренції, контролю
за дотриманням порядку проведення
розрахунків, контролю за дотриманням
ліцензійних умов транспортування
природного і нафтового газу трубо-
проводами та його розподілу, поста-
чання природного газу, зберігання
природного газу в обсягах, що переви-
щують рівень, який установлюється

ліцензійними умовами господарської
діяльності, та інші види спеціального
державного контролю [1]. Зазначений
Закон фактично залишає у незмінному
виді розгалужену мережу контролюю-
чих органів відомчого і міжвідомчого
характеру, які здійснюють свою діяль-
ність у паливно-енергетичній сфері.

Враховуючи значну представленість
у структурі розглядуваного різновиду
злочинності службових злочинів і
пов’язаних з ними корупційних дій, на
нашу думку, підсиленню підлягає вну-
трішньовідомча ланка контролю на
рівні центральних міністерств і ві-
домств, їх управлінь та відділень на
місцях за фінансово-господарською
діяльністю, виконанням дозвільно-
розпорядчих і контрольних повно-
важень щодо структурних підроз-
ділів, виробничих підприємств та су-
б’єктів підприємництва, що належать
до сфери їх управління. На сьогодні
існує потреба законодавчого врегу-
лювання питання координації та 
розподілу повноважень внутрішньо-
відомчих контролюючих органів.
В електроенергетичному, ядерно-про-
мисловому та нафтогазовому комп-
лексах координуючі повноваження
доцільно закріпити за Міністерством
палива та енергетики України, у ву-
гільній та торфодобувній галузі – за
Міністерством вугільної промисло-
вості. Центральні органи виконавчої
влади, реалізуючи контрольні повно-
важення, мають право скасовувати
або зупиняти дію актів місцевих дер-
жавних адміністрацій та місцевого
самоврядування у разі виявлення 
фактів порушення ними вимог зако-
нодавства, наприклад, при прийнятті
неправомірних рішень щодо пільго-
вих умов діяльності й оподаткування
для окремих підприємств, або звіль-
нення від обов’язкових платежів до
бюджету та державних фондів, визна-
чення переможців на аукціонах, бір-
жах та конкурсах із продажу майнових
об’єктів (приватизації), матеріальних
цінностей, електроенергії, нафти, газу

Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших органів...

153



та нафтопродуктів, розпорядження
державними і бюджетними коштами
при фінансуванні окремих цільових
програм, управління державним май-
ном, надання дозволів (ліцензій) на
видобування корисних копалин, пере-
дачі в тимчасове користування родовищ
тощо. Місцеві державні адміністрації
здійснюють на відповідних територіях
державний контроль за виконанням
державних контрактів і зобов’язань
перед бюджетом підприємствами
ПЕКу та суб’єктами підприємництва,
своєчасним відшкодуванням шкоди,
заподіяної державі, забезпеченням
зменшення заборгованості перед дер-
жавним бюджетом виробників і спо-
живачів енергоресурсів, використан-
ням та охороною надр, дотриманням
виробниками продукції стандартів,
технічних умов, а також інших вимог,
пов’язаних із якістю та сертифіка-
цією [2, с. 27].

У свою чергу, за управлінською та
контролюючою діяльністю посадо-
вих і службових осіб зазначених міні-
стерств має буди налагоджений діє-
вий надвідомчий контроль з боку Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів
України, Головдержслужби України,
засобами якого буде підвищена дис-
ципліна та ефективність роботи їх
управлінського апарату.

Вагому роль у запобіганні госпо-
дарським і службовим злочинам у па-
ливно-енергетичній сфері відіграють
Рахункова палата України, Державна
казначейська служба України, Дер-
жавна фінансова інспекція України,
Державна податкова служба Украї-
ни. Перші три структури здійснюють
контроль за використанням бюджет-
них коштів, проводять ревізії та пере-
вірки фінансової діяльності, стану
збереження коштів і матеріальних
цінностей, достовірності обліку і звіт-
ності в органах державної виконав-
чої влади, у бюджетних установах,
а також на підприємствах ПЕКу,
які отримують кошти з бюджету та
державних валютних фондів [2, с. 35].

Державна податкова служба України
контролює своєчасне подання плат-
никами податків бухгалтерських зві-
тів і балансів, декларацій та інших
документів, пов’язаних із обчислен-
ням платежів до бюджету, забезпечує
правильність застосування та своє-
часне стягнення фінансових санкцій за
порушення зобов’язань перед бюдже-
том; розшук платників, які ухиляються
від сплати податків; відшкодування
завданої злочином шкоди [2, с. 35].
Контрольна діяльність податкової
міліції полягає у проведенні на під-
приємствах ПЕКу, а також у суб’єктів
підприємницької діяльності перевірок
фінансово-бухгалтерської докумен-
тації, у реалізації права викликати
посадових осіб, громадян для пояснень
щодо джерела отримання доходів, на-
рахування та сплати податків, інших
платежів, у перевірці достовірності
інформації, отриманої для занесення
до Державного реєстру фізичних осіб
платників податків та інших обов’яз-
кових платежів.

Стосовно позавідомчого контро-
лю, то тут слід використовувати мож-
ливості незалежного позавідомчого
державного органу – Національної
комісії регулювання електроенерге-
тики (НКРЕ) та його представництв
на місцях, які мають вагомі контроль-
ні повноваження у паливно-енерге-
тичному комплексі. Серед основних
завдань Комісії слід назвати: участь у
формуванні та забезпеченні реаліза-
ції Єдиної державної політики розвит-
ку і функціонування оптового ринку
електроенергії, ринків нафти та наф-
топродуктів; державне регулювання
діяльності суб’єктів природних моно-
полій в електроенергетиці та нафто-
газовому комплексі; забезпечення про-
ведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі; розроблення і затверджен-
ня правил користування електричною
енергією та газом; контроль за додер-
жанням ліцензіатами умов здійснен-
ня ліцензованої діяльності. Комісія,
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відповідно до покладених на неї зав-
дань, затверджує інструкцію щодо
умов і правил здійснення ліцензованої
діяльності та контролю за їх виконан-
ням; визначає відповідно до законо-
давства показники, нижче рівня яких
дозволяється суб’єктам підприємни-
цької діяльності здійснювати свою
діяльність без ліцензій; здійснює без-
перешкодно перевірки дотримання
умов ліцензійної діяльності щодо ви-
робництва електричної енергії в обся-
гах, визначених ліцензійними умова-
ми, передачі і постачанні електричної
енергії, зберігання природного газу 
в обсягах, визначених ліцензійними
умовами, постачання природного газу,
транспортування нафти та нафтопро-
дуктів магістральними трубопрово-
дами, транспортування природного і
нафтового газу трубопроводами; бере
участь у встановленні правил функ-
ціонування оптового ринку електро-
енергії, ринків газу, нафти і нафтопро-
дуктів та у здійсненні контролю за їх
дотриманням; здійснює контроль за
якістю послуг організацій, що поста-
чають електроенергію та газ. Реаліза-
ція контрольних повноважень НКРЕ
здійснюється способом перевірок, ре-
візій, інспектувань об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, а також гос-
подарської діяльності суб’єктів під-
приємництва. У разі виявлення під час
контрольних перевірок порушень умов
та правил підприємницької діяльності
в електроенергетичному, нафтогазо-
вому комплексах, фактів порушення
антимонопольного законодавства, Ко-
місія має право призупиняти або ану-
лювати відповідні ліцензії та дозволи,
а також передавати матеріали пере-
вірок до Антимонопольного комітету
України [3].

Потребує підвищення ефективно-
сті державного контролю за фінансо-
во-господарською діяльністю суб’єк-
тів природних монополій у паливно-
енергетичній сфері, прозорістю ви-
трачання ними бюджетних коштів,
здійснення фінансових операцій, ре-

структуризації, приватизації, проведен-
ня державних закупівель тощо. З цією
метою має бути не тільки посилена
робота відповідних контролюючих ор-
ганів (Державної фінансової інспекції
України, Державної податкової служ-
би України, Рахункової палати Украї-
ни, Державної інспекції України по
контролю за цінами, Фонду Держмай-
на, Держфінмоніторингу України та ін.),
але й налагоджена реальна міжвідом-
ча взаємодія між цими органами.

Перспективним напрямом запобіж-
ного впливу є розвиток громадського
контролю за законністю діяльності
органів влади та управління у відноси-
нах із суб’єктами господарювання у
паливно-енергетичній сфері. Форма-
ми здійснення громадського контро-
лю можуть бути громадські слухання,
обговорення проектів управлінських
рішень та нормативних актів, громад-
ське інспектування виробничих об’єк-
тів, заслуховування звітів органів міс-
цевого самоврядування перед гро-
мадськістю тощо.

Покращення взаємодії та коорди-
нації заходів контролюючих, право-
охоронних та інших державних і 
недержавних органів є необхідною умо-
вою підвищення ефективності запобі-
гання злочинності у паливно-енерге-
тичній сфері. Доволі широке коло
суб’єктів запобігання зазначеної зло-
чинності, вузьковідомча спрямованість
роботи різних структурних підрозді-
лів правоохоронних і контролюючих
органів, пріоритет відносин суборди-
нації перед координацією, суворе під-
порядкування виключно центрально-
му апарату та керівним ланкам свого
відомства, міжвідомча конкуренція,
а також службова зарегульованість,
неповнота і закритість оперативної й
профілактичної інформації, недоско-
нала законодавча регламентація пи-
тань внутрішньовідомчої та міжві-
домчої взаємодії – всі ці недоліки
породжують складнощі у міжгалузе-
вій співпраці різних учасників запо-
біжної діяльності, яка більшою мірою
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має формальний характер. У літе-
ратурі неодноразово зазначалося про
низький рівень взаємодії між контро-
люючими і правоохоронними органа-
ми у процесі виявлення і розслідування
економічних злочинів, між різними
правоохоронними органами, які про-
тидіють економічній злочинності, між
оперативними і слідчими підрозділами
одного чи кількох відомств [4, с. 96–97].

Для підвищення ефективності взає-
модії між контролюючими та право-
охоронними органами спочатку необ-
хідно нормативно врегулювати порядок
і форми такої взаємодії, зобов’язати
правоохоронні органи реагувати на
матеріали перевірок, ревізій, інспек-
тувань контролюючих органів та
використовувати їх як доказову базу
по кримінальних справах. До основ-
них форм зазначеної взаємодії відно-
сяться: а) розробка та узгоджена реа-
лізація спільних планів запобіжних
заходів, а також здійснення контролю
за їх виконанням; б) створення спіль-
них робочих груп, до складу яких пра-
цівники контролюючих органів за-
лучаються як спеціалісти з окремих
фахових питань; в) ініціювання право-
охоронними органами дослідчих пе-
ревірок суб’єктів господарювання у
паливно-енергетичному комплексі з
метою профілактики правопорушень
та виявлення злочинів економічного
спрямування; г) забезпечення взаємо-
обміну вилученими в ході перевірок
документами, а також матеріалами
перевірок і ревізій, що підлягають
правовій оцінці; д) стандартизація
відомчих обліків (оперативного, про-
філактичного, правопорушень і злочи-
нів) та системи показників оцінюван-
ня ефективності діяльності контро-
люючих і правоохоронних органів,
що спільно протидіють злочинності у
сфері економіки; є) організація спіль-
ного проходження курсів підвищення
кваліфікації працівників різних право-
охоронних структур; ж) налагоджен-
ня партнерських стосунків із суб’єктами
господарювання у паливно-енергетич-

ній сфері та здійснення на них різно-
спрямованого і систематичного про-
філактичного впливу.

Окрему увагу слід приділити пи-
танню покращення взаємодії міліції з
підприємствами паливно-енергетич-
ного комплексу, а також із приватни-
ми або відомчими охоронними струк-
турами, що перебувають з ними у
договірних відносинах. Йдеться про
своєчасне надання вищевказаними
структурами підрозділам міліції ін-
формації та матеріалів необхідної для
виявлення, викриття та розслідування
злочинів економічної спрямованості,
а також проведення спільних заходів
щодо запобігання, виявлення та ви-
криття фактів незаконних посягань
на об’єкти паливно-енергетичного
комплексу, здійснення звірок повноти
реєстрації черговими частинами орга-
нів внутрішніх справ повідомлень про
виявлення ознак вчинення таких зло-
чинів. Для цього на таких підприєм-
ствах мають бути визначені конкретні
службові особи, які б за своїми функ-
ціональними обов’язками відповідали
за організацію оперативної взаємодії
з міліцією з вищевказаних питань.

Серед заходів покращення взаємо-
дії між оперативними і слідчими
підрозділами ОВС (ДСБЕЗ, УБОЗ),
податкової міліції і прокуратури,
С.С.Чернявський пропонує розроблен-
ня та прийняття міжвідомчої інструкції
щодо взаємодії підрозділів зазначених
правоохоронних органів з метою вре-
гулювання обміну оперативною інфор-
мацією про ознаки злочинів еконо-
мічної спрямованості, а також узго-
дження інформаційних систем різних
відомств і забезпечення доступу до
них оперативних працівників та слід-
чих [5, с. 81]. Взаємодія між підрозді-
лами ДСБЕЗ та слідства реалізується
у формі виконання окремих доручень
під час проведення досудового слід-
ства, забезпечення безпеки свідків,
надання допомоги слідству щодо зби-
рання, дослідження, оцінки, перевірки
та використання доказів по кримі-
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нальній справі. На думку В. А. Журав-
ля, доцільно розробити і запровадити
комп’ютерні програми та алгоритміч-
ні схеми розслідування окремих кате-
горій кримінальних справ, за допо-
могою яких здійснюється деталізація
та раціоналізація слідчої діяльності,
висуваються і відпрацьовуються ро-
бочі версії, підвищується ефектив-
ність збирання доказів, скорочуються
терміни розслідування [6, с. 235–236].
Для забезпечення планування роз-
слідування кримінальних справ про
злочини економічної спрямованості у
паливно-енергетичній сфері пропону-
ється широко використовувати опе-
ративними працівниками та слідчими
різних відомств інформаційно-довід-
кові, інформаційно-пошукові, інфор-
маційно-модельні та інформаційно-
консультативні системи [6, с. 242].
Окрім зазначених, можуть бути й інші
форми міжвідомчої взаємодії та захо-
ди підвищення її ефективності.

Більш загальною формою органі-
зації управління запобігання злочин-
ності у паливно-енергетичній сфері
економіки є координація, тобто цент-
ралізоване планування спільних захо-
дів і підпорядковане йому узгодження
комплексу взаємних дій різних суб’єк-
тів запобіжної діяльності, спрямоване
на оптимальне вирішення єдиної
стратегічної мети найбільш ефектив-
ними тактичними засобами. Коорди-
нація здійснюється на загальнодер-
жавному, регіональному на місцевому
рівнях управління запобіжною діяль-
ністю. Залежно від цілей, масштабів,
суб’єктів і характеру здійснюваних
заходів координацію поділяють на
три види: адміністративно-територі-
альну, відомчу та міжвідомчу [7, с. 234].
Загальну координацію протидії усій
злочинності, у тому числі злочинності
економічної спрямованості у палив-
но-енергетичній сфері здійснює Рада
національної безпеки та оборони
України, а на регіональному рівнях –
дорадчі органи при місцевих дер-
жавних адміністраціях [8, с. 429]. Слід

зазначити, що за часів незалежності
України і дотепер не було прийнято
жодної цільової програми протидії
злочинності у сфері економіки, хоча у
рішеннях РНБО України неодноразо-
во підкреслювалося про загрозу на-
ціональній безпеці від цієї злочин-
ності. З прикрістю доводиться кон-
статувати відсутність довготривалої
стратегії, комплексного плану заходів
протидії злочинності у сфері економі-
ки, хоча необхідність прийняття цього
програмного документа більш, ніж
очевидна. Такий стан справ негативно
позначається на дієвості координацій-
ної діяльності РНБО щодо протидії
злочинності економічної спрямовано-
сті загалом та у паливно-енергетичній
сфері зокрема. По суті централізова-
ної системи стратегічного міжвідомчого
управління діяльністю різних право-
охоронних та інших державних орга-
нів, які ведуть боротьбу із аналізова-
ною злочинністю, в РНБО України досі
не створено. Формальний характер
має і контроль за виконанням рішень
РНБО України. Керівники централь-
них апаратів міністерств і відомств
обмежуються поданням інформації на
засідання РНБО про успішне вико-
нання планів, доручень і програмних
положень, достовірність яких рідко
перевіряється. Насправді ж, резуль-
тативність координаційної діяльності
РНБО України, до речі, як і місцевих
органів виконавчої влади, залишає-
ться низькою.

Покращення міжвідомчої координа-
ції органами прокуратури заходів про-
тидії злочинності у паливно-енергетич-
ній сфері вбачаємо у таких заходах:

– проведення міжвідомчих та ко-
ординаційних нарад керівників право-
охоронних, контролюючих та інших
державних органів, що здійснюють
протидію вказаній злочинності;

– проведення спільних підсумко-
вих колегій правоохоронних органів;

– витребування та узагальнення
обліково-статистичної та іншої ін-
формації;
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– створення інформаційно-аналі-
тичних центрів забезпечення запобіж-
ної діяльності (запровадження бази
даних щодо фізичних та юридичних
осіб, які проходять за оперативними
матеріалами і кримінальними справа-
ми про злочини економічного спряму-
вання у паливно-енергетичній сфері
[9, с. 435], виявлення та аналіз причин
та умов, що сприяють вчиненню за-
значеної категорії злочинів, оцінка рів-
ня латентності, обсягу матеріальної
шкоди та ін.;

– розробка і затвердження узго-
джених планів профілактичних та
інших запобіжних заходів впливу на
причиново-наслідковий комплекс до-
сліджуваної категорії злочинів;

– видання спільних наказів, вказі-
вок, підготовка інформаційних листів
та інших організаційно-розпорядчих
документів [7, с. 242];

– створення спільних слідчо-опе-
ративних груп для розслідування най-
більш резонансних і складних злочинів
економічної спрямованості, вчинених
у паливно-енергетичній сфері;

– проведення міжвідомчих круг-
лих столів, семінарів, науково-прак-
тичних конференцій для підвищення
кваліфікації працівників;

– узагальнення практики запобіж-
ної діяльності, виявлення та усунення
існуючих недоліків, запровадження
міжнародних стандартів протидії зло-
чинності у сфері економіки.

Вимагає покращення внутрішньо-
відомча координація з боку централь-

ного апарату МВС України та ке-
рівництва обласних управлінь щодо
діяльності служб та їх підрозділів,
які безпосередньо здійснюють проти-
дію злочинам економічної спрямова-
ності у паливно-енергетичній сфері 
(ДДСБЕЗ, УБОЗ, ДКР, ДГБ, ДСО).
Нерідко кожна з цих служб працюють
в автономному режимі, дублюють
повноваження один одного, що пору-
шує принцип спеціалізації, узгоджено-
сті заходів та визначення відповідаль-
ного суб’єкта за кінцевий результат.
Усунення названого недоліку бачиться
в оптимізації управління на централь-
ному та регіональному рівнях, зокре-
ма, у чіткому розмежуванні повнова-
жень та встановленні конкретних зав-
дань кожній службі з урахуванням
специфіки їх діяльності. Поряд з цим,
необхідно визначити службу, яка, з
одного боку, буде узагальнювати, ана-
лізувати інформацію, зібрану всіма
службами, а також нести відповідаль-
ність за кінцевий результат протидії
за певним напрямом, а з другого –
буде наділеною відповідними повно-
важення щодо координації дій відпо-
відних підрозділів інших служб та під-
готовки пропозицій щодо оцінки їх
роботи.

Удосконалення координації може
відбуватися і за рахунок інших форм
організації управління, що сприяє під-
вищенню ефективності запобігання
злочинності економічної спрямовано-
сті у паливно-енергетичній сфері.
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