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ВСТУП 

Економічна безпека держави багато в чому залежить від ефективності 
боротьби з економічними злочинами, у тому числі і з фальсифікацією 
паливно-мастильних матеріалів (ПММ), незаконним їх товарообігом і 
одержанням надприбутків, відхиленням від сплати податків. Сьогодні 
поняття «економічна злочинність» – одне з центральних кримінологіч-
них понять. Аналіз статистичних даних, отриманих МВС України, мате-
ріалів перевірок державних органів контролю свідчить не тільки про ви-
сокий рівень злочинності в підприємницькій сфері, але й про зростання 
її в державних структурах. Саме в цих умовах питання економічної без-
пеки держави зберігають особливу актуальність, оскільки їх вирішення 
дозволить створити умови підтримки стійкого політичного та економіч-
ного стану в Україні. 

Виробництво ПММ нерозривно входить у паливно-енергетичний 
комплекс держави. У цілому по паливно-енергетичному комплексу чітко 
простежується тенденція до подорожчання його продукції внаслідок різ-
них об’єктивних і суб’єктивних причин (у 2008 р. ціна піднялася до 
130 доларів за 1 барель нафти, а в 2009 р. – знизилася до 76 доларів за 
1 барель). Тому варто враховувати ситуацію, що склалася в Україні з  
енергетичними ресурсами. 

Енергетична криза виявила важливість і гостроту цієї проблеми не 
тільки в Україні, але й у багатьох країнах Європи, США. Економічні нас-
лідки кризи змушують переглянути паливно-енергетичну політику 
України в напрямку раціонального та економічного використання енер-
горесурсів, а також посилення боротьби з розкраданням і фальсифікаці-
єю енергоресурсів, особливо ПММ. 

Найважливішу правоохоронну функцію – протистояння криміналь-
ному «бізнесу» і розкраданню з державного бюджету – виконують органи 
внутрішніх справ України. Для Департаменту Державної служби по бо-
ротьбі з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ) захист економічних інтере-
сів держави є основною функцією, на цей орган внутрішніх справ покла-
даються завдання виявлення і припинення різного роду економічних 
злочинів. 

Аналіз розкриття злочинів дозволяє встановити найбільш істотні об-
ставини, що сприяють розкрадачам здійснювати свої злочинні цілі. До 
таких обставин можна віднести: 

– недосконалість діючої системи забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами; 

– недотримання діючих нормативних актів, що регламентують поря-
док реалізації ПММ; 

– недоліки провадження контрольно-бухгалтерської і ревізійної  

діяльності; 
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– незадовільна технічна оснащеність сфери постачання паливно-
мастильними матеріалами. 

У той же час робота ДДСБЕЗ з попередження та розкриття різного ро-
ду посягань на нафтопродукти ведеться недостатньо інтенсивно. Мож-
ливо, це пов’язано з тим, що суб’єктами протиправних дій є керівники і 
посадові особи органів влади та управління, які одержують від подібних 
зловживань значні фінансові надходження. 

Ефективність боротьби з розкраданнями і фальсифікацією ПММ бага-
то в чому залежить від знання оперативним складом ДДСБЕЗ криміно-
генних обставин, що діють у сфері виробництва, зберігання, транспорту-
вання і реалізації ПММ; від застосування раціональних методів з виявлен-
ня, усунення або нейтралізації до більш ефективних заходів припинення 
подібних злочинів; від професійних знань про об’єкти цих злочинів. 

Варто мати на увазі, що існуюча система забезпечення споживачів 
ПММ в основному спрямована на постачання автомобільного транспор-
ту. Співробітникам ДДСБЕЗ необхідно знати, що виявлення зловживань 
та їх документування в цій галузі відбувається не тільки у процесі вироб-
ництва і реалізації ПММ, але й під час одержання та зберігання їх на на-
фтобазах. Тому важливим є і створення максимально повного банку да-
них з методів здійснення таких злочинів і способів їхнього приховування. 

З вищевикладеного випливає, що актуальним завданням у питанні 
посилення боротьби з розкраданням є встановлення суворого контролю 
за кількісним і якісним станом нафтопродуктів на нафтобазах, складах та 
АЗС під час приймання, зберігання і реалізації. Ось чому знання причин 
і умов, що сприяють створенню неврахованих надлишків, а також спосо-
бів фальсифікації нафтопродуктів дозволить оперативному складові 
ДДСБЕЗ більш компетентно та ефективно протистояти економічним 
злочинам у сфері ПММ. 

Необхідну допомогу практичним працівникам ОВС у боротьбі з роз-
краданнями ПММ надає науковий підхід до вирішення цієї проблеми. 
На думку авторів, глибоке проникнення у природу сучасних економіч-
них злочинів, пов’язаних із нафтопродуктами, виявлення найбільш ти-
пових способів їхнього вчинення неможливе без тісної взаємодії кримі-
нально-правового, економічного та технологічного циклів. Лише при 
взаємодії всього вищевикладеного комплексу наук можна не тільки роз-
крити чинені злочини у сфері обігу ПММ, але і виявити джерела їхнього 
виникнення, попередити можливість вчинення нових злочинів. 

Пропонований посібник є одним із перших в Україні, що містить  
інформацію про виробництво, транспортування, зберігання і реалізацію 
нафтопродуктів, методи відбирання проб при дослідженні якості, мето-
ди дослідження нафтопродуктів та виявлення фальсифікованих нафто-
продуктів і надлишків. 
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