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Таким чином, ефективні заходи запобігання цьому негативному явищу потребує 
системного підходу з боку керівництва служби, чітко визначених пріоритетів та належного 
забезпечення. Ігнорування хоча б однієї з цих складових суттєво знижує ефективність 
антикорупційної діяльності в органах і установах виконання покарань. 
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        Злочинність у паливно-енергетичному комплексі (далі – ПЕК) України утворюють злочини, 
що вчиняються у нафтогазовій та вугільній галузі, електроенергетиці та атомно-промисловому 
комплексі, є небезпечним явищем для нашого суспільства. Особливо гостро ця проблема постає у 
реаліях сьогодення, оскільки держава зазнає колосальних матеріальних збитків, що негативно 
впливає як на економіку країни, так і на соціально - економічний рівень життя наших громадян. 
Усе це призводить до зниження рівня національної безпеки країни. Саме тому досить актуальним 
є питання вивчення осіб, які їх вчиняють, що дозволить проаналізувати та розробити механізми 
профілактики даного виду злочинів.  
        Особа злочинця у сфері ПЕК характеризується сукупністю істотних та стійких соціальних 
властивостей і ознак, які йому притаманні, та вказують, що вчинене діяння характеризується 
суспільною небезпечністю. [ 1, c. 363 ]. 
        Даний злочин, зазвичай, вчиняють особи, які безпосередньо залучені до виробничого процесу 
та суб'єкти підприємницької діяльності, що працюють на ринку енергоносіїв. Також злочинцями 
можуть бути службові особи органів влади й управління, що здійснюють адміністративно-
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управлінську і господарсько-управлінську діяльність у сфері ПЕК [ 2, c. 198]. Отже, категорію 
злочинців у сфері ПЕК становлять особи, які мають прямий чи опосередкований зв’язок як з 
енергоносіями, так і з різного роду управлінськими функціями, тобто чітко обмежене коло осіб, 
які можуть вчинити такий злочин.  
        Зазвичай особа злочинця у сфері ПЕК це переважно чоловіки. Цей аспект пов’язаний не 
тільки з тим, що на них взагалі припадає більша кількість вчинюваних злочинів, але це також 
можна пояснити складністю та особливістю трудового процесу, тому у цій сфері діяльності 
переважають чоловіки. Проте було б не правильним стверджувати, що жінки зовсім не вчиняють 
даний вид злочинів, бо вони виконують другорядні ролі під час вчинення злочину.  
        Що стосується середнього віку таких осіб, то ними є переважно особи молодого віку до 35 
років. Це пояснюється тим, що в силу фізіології, саме в такому віці особа є досить енергійною. 
Вони виділяються серед інших працівників більш старшого віку своєю неординарністю, 
винахідливістю та здатністю піти на ризик. Тому типовими злочинами є крадіжки майна, 
електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання.  
        Особи більш старшого віку притягуються до відповідальності за заподіяння майнової шкоди 
шляхом обману або зловживання довірою, вчинення злочинів, пов’язаних з виконанням ними 
професійних обов’язків, таких як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем, злочинів у сфері господарської або службової діяльності. 
Такі особи мають життєвий досвід, високий рівень освіти, є гарними професіоналами у своїй сфері 
діяльності, мають розвинений професійний та соціальний інтелект, обіймають статусні посади, які 
надають їм можливість використовувати владу та статус для незаконного збагачення [ 3, c.88 – 89]. 
        Соціально-демографічну характеристику особи злочинців у галузях ПЕК складають 
переважно особи, які мають середню (повну чи неповну) освіту. Але на думку В. В. Бедь, прямої 
кореляційної залежності між рівнем освіти і формою антисуспільної поведінки немає, однак рівень 
освіти впливає і на правосвідомість, і на формування світоглядних поглядів, і на здатність вибору 
того чи іншого варіанта поведінки [4, c. 146]. Вказані особи мають з різних причин нестійке 
матеріальне положення, саме воно спонукає більшість з них на скоєння злочину. Такі злочинці 
зазвичай неодружені і незаміжні, бо як стверджують багато науковців, сім’я є превентивним 
чинником у боротьбі зі злочинністю, сімейні особи хоч і вчиняють злочини, але за статистичними 
даними набагато рідше. 
        Типовий злочинець у сфері ПЕК це особа з корисливою установкою, яка має завищені 
життєві матеріальні стандарти, розвинутий інтелект, високий або достатній рівень освіти і 
професійної підготовки, добре володіє інформацією про технологічний процес, вміє міркувати та 
будує плани реалізації злочину, при цьому вона використовує як законні форми організації 
економічної діяльності, так і протизаконні.  
         Такий злочинець має більш високий, в порівнянні із звичайними громадянами, рівень 
імпульсивності і агресивності, також існують розбіжності між самооцінкою і власними потребами, 
яка може бути досить висока, іноді надто завищена, постійне самовиправдання, перекладання 
вини на інших осіб.  
        Підводячи підсумки, варто наголосити на тому, що типові риси особи злочинця у галузі ПЕК 
дають змогу мати не тільки реальну уяву про те, хто ж все-таки може вчинити даний вид злочину, 
але й модель індивідуально-психологічних якостей особи злочинця, що у свою чергу є поштовхом 
для розробки методики превентивного впливу на потенційного злочинця. Саме у цьому 
виявляється єдність таких кримінологічних понять як «особа злочинця», «причини і механізм 
злочинної поведінки» та «профілактика злочинів». 
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Abstract: The problem of the activity of the pharmaceutical mafia in the field of public 

procurement is considered.  
Відповідно до статистичних даних, на кожні 100 тисяч населення в Україні припадає 64 

тисячі хворих і 173 тисячі хвороб [1]. Держава, в особі Міністерства охорони здоров’я України, 
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, виконуючи свої зобов’язання за ст. 49 
Конституції України, з щорічно закуповує медичні препарати на мільярди гривень, 
використовуючи бюджетні кошти. 

Тому бюджетні кошти є ласим шматком для багатьох структур, у тому числі й тих, які 
монополізували ринок лікарських засобів та розподілили між собою фармацевтичні підприємства. 
Є особи, що володіють фіктивними фірмами для перепродажу лікарських засобів державі за 
цінами вищими за ринкові. За допомогою корумпованих зв’язків з посадовими особами, що 
відповідальні за закупівлю на тендерах, такі особи отримують величезні гроші за кілька дзвінків і 
підпис на документах. 

Дана проблема в нашій країні існує дуже давно і досягла загально державних масштабів. 
Шкода, яка щорічно заподіюється внаслідок цього є катастрофічною, це: багатомільйонні збитки 
бюджету за медикаменти, невиконання планів закупівель, а також життя і здоров’я тисяч 
українців, що так і не дочекалися ліків від держави і т. ін. 

Можна виділити низку причин, що сприяли зародженню і розвитку цієї проблеми в 
України. До найбільш значущих відносяться наступні: 1) відсутність належного нормативно-
правового регулювання процесу закупівлі ліків; 2) корупція в управлінській сфері; 3) бездіяльність 
правоохоронних та контролюючих органів; 4) лобізм інтересів мафії в органах державної влади. 
На нашу думку, ці причини нерозривно пов’язані одна з одною взаємним причинно-наслідковим 
зв’язком. 

Закон України «Про публічні закупівлі» та Господарський кодекс України регулюють 
набагато більшу сферу, ніж закупівля ліків, а тому не враховують усіх особливостей цього 
процесу. На підзаконному рівні відсутні спеціальні механізми, які б регулювали саме цей вид 
закупівель. Так можна придбати одну і ту ж кількість, одного і того ж лікарського засобу за дуже 
різними цінами, не порушивши закон. Існування таких схем, які це дозволяють, безпосередньо 
свідчить про першу проблему. 

Друга проблема нерозривно пов’язана з першою, адже відсутність якісного регулювання 
дозволяє процвітати корупції та службовій злочинності в сфері управляння на всіх рівнях. Так 
голови тендерних комітетів державних та комунальних закладів охорони здоров’я, розуміючи, що 
виявити в їх діях порушення законодавства майже неможливо і їх не притягнуть до 
відповідальності, свідомо йдуть на вчинення економічних та корупційних злочинів. Яскравим 
прикладом масштабності корупції є те, що в США оштрафована ізраїльська фармацевтична 
компанія за підкуп посадових осіб з України. Компанія виплатить штраф у сотні мільйонів доларів 
в рамках закону США про протидію корупції за кордоном за звинуваченням Мін’юсту США [2]. 
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