
До спеціалізованої вченої ради 001.04

у  Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

Відгук
офіційного опонента доктора юридичних наук, судді Вінницького міського 

суду Вінницької області Саблука Сергія Анатолієвича на дисертацію 

Мельника Павла Олеговича на тему: «Кримінально-правове забезпечення 

протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01. — теорія та історія держави і права; історія

Актуальність теми. В умовах лібералізації та гуманізації кримінально- 

правової політики, спрямованої на послаблення кримінальної репресії виникає 

необхідність підвищення ефективності застосування норм Кримінального 

кодексу України, узгодженого з положеннями міжнародно-правових 

документів та з урахуванням історичного вітчизняного досвіду протидії 

організованій злочинності. Реформування системи кримінального права 

вимагає її комплексного наукового аналізу, в тому числі в історико-правовому 

аспекті.

Сучасні інститути кримінального права сформовані за принципом 

наступності та повторюваності ще й досі базуються, зокрема на інститутах 

радянського кримінального права. Зміст і практика їх застосування характерні 

й для сьогоднішнього часу. Однак така спадкоємність не завжди може бути 

оцінена позитивно. Надмірна репресивність кримінально-правових положень 

УСРР (УРСР) періоду, що досліджується в дисертації Мельника Павла 

Олеговича, недостатня формальна визначеність, ідеологізованість, 

утилітарність у значній мірі перетворили його на засіб політичної боротьби з 

особами, незгідними з політичним курсом радянськ " у із

політичних і правових учень

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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загально кримінальною злочинністю. Водночас, приховувалися найбільш 

ненависні злочини, системного характеру, вчинені владою, яка від імені 

держави, прикриваючись ідеологією класової боротьби, справляла серйозний 

руйнівний вплив на людську гідність, принижуючи та спричиняючи деградацію 

особистості. Такі злочини владної еліти, які є частиною широкомасштабної або 

систематичної практики, несли і продовжують нести особливу загрозу 

національній безпеці держави, правам людини, а їх вчинення є своєрідним 

наслідком мутуалізованого симбіозу злочинної діяльності суб’єктів 

кримінального світу з корумпованою частиною керівної партійної еліти, 

урядових чиновників та господарників, що належали до радянської 

номенклатури.

Вітчизняний законодавець при розробці чинного на сьогодні КК України 

та удосконаленні організаційно-правових основ протидії організованій 

злочинності намагався максимально врахувати відповідні міжнародні та 

європейські стандарти у сфері кримінально-правового забезпечення протидії 

організованій злочинності. Наслідком цього процесу стало запровадження в 

чинному законодавстві України норм, які є відображеним доктринального 

розуміння організованої злочинності як своєрідного кримінального бізнесу, 

злочинного підприємництва. Найбільш популярною є точка зору, згідно з якою 

термін «злочинне підприємництво» краще відображає сутність діяльності 

організованих груп, оскільки акцент робиться саме на бізнесовій основі 

організованої злочинності. Це є основною відмінністю останньої від 

«традиційної» загальнокримінальної злочинності. Такий підхід все більше 

знаходить підтримку в теорії і практиці протидії організованій злочинності в 

Україні.

Ми підтримуємо думку дисертанта, що зводити розуміння організованої 

злочинності до поняття «злочинного підприємництва», а відтак до протидії 

організованій злочинності в рамках доктрини групової злочинності та злочинів, 

вчинений у співучасті є шлях хибний. Така позиція суперечить природі 

організованої злочинності на теренах України. У той час, як у США, Японії та
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країнах Європи моделі організованої злочинності відображають її природу і 

шлях формування від кримінального бізнесу, пов’язаного з наркотиками, 

контрабандою, проституцією і т.п та відповідно, формуванням відносин між 

організованими злочинними кланами, державою і суспільством, які 

характеризуються швидше симбіозом і клієнтелізмом, ніж конфронтацією, в 

Україні природа організованої злочинності, характеризується триєдиним 

джерелом виникнення: в сформованій в умовах командно-адміністративного

врядування та планової економіки системі розподілу благ і привілеїв з 

неефективним механізмом перерозподілу додаткового продукту; корупції в 

середовищі номенклатури: керівної партійної еліти, урядових чиновників та 

господарників, завдяки якій було вибудовано стійкі схеми перекачування 

державних коштів на користь кримінальної частини панівної еліти, ці схеми 

лягли в основу формування тіньової економіки, а в умовах переходу до 

ринкових відносин, були легалізовані у процесі т. зв. номенклатурної 

приватизації криміналізації суспільства в умовах тотальної маргіналізації та 

поширення явища прізонізації, породженого кримінальним середовищем, 

сформованим радянською пенітенціарною системою.

У такий спосіб: в зарубіжних країнах кримінальні кланові угрупування 

«прямували» до влади, пронизуючи, як щупальцями спрута, вертикаль влади, 

в УРСР -  цей шлях пролягав, як це доводить у своїй дисертації Павло Олегович 

навпаки, від влади, яка вчиняла системні злочини проти свого народу- до 

зв’язків із кримінальним світом найбільш підприємливих від влади ділків.

Вагомий внесок у розроблення науково-практичної проблематики 

протидії організованій злочинності, різних напрямків державного контролю за 

злочинністю здійснили Ю. М. Антонян, А.А. Бова, В.В.Голіна, І. М. Даньшин, 

М.В.Джига, О. М. Джужа, А.І.Долгова, В. М. Дрьомін, С. М. Іншаков, 

Т. І. Качка, М. В. Корнієнко, О.Г.Кулик, Т. В. Мельничук, Н. Є. Міняйло, 

С.С.Мірошниченко, С. В. Морозенко, І.В.Наумова, О.М.Подільчак, 

М. А. Погорецький, В.М.Попович, І. В. Пшеничний, А. В. Савченко,
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Т. Серватко, Є. Д. Скуліш, Ю.О. Стрелковська, В. В. Сташис, В. О. Туляков, 

М. І. Хавронюк, О.Ю.Шостко та ін.

Питання теорії злочинності, забезпечення інтегративного зв’язку різних 

галузей знання як необхідної наукової основи обґрунтування дієвих заходів 

протидії злочинності; удосконалення національного кримінального 

законодавства з метою посилення протидії організованій злочинності порушено 

в працях О.М.Бандурки, В.І.Борисова, М.Г.Вербенського, М.П.Водька,

A. А.Вознюка, В.Д.Гвоздецького, О.В.Головкіна, Л.М.Демидової, 

Г.П.Жаровської, А. П. Закалюка, В. П. Ковальчука, В.О.Коновалової, 

Є.К.Макарчука, А.М.Мельникова, В.Я.Тація, В.В.Українця та ін.

Питання інноваційних підходів до вирішення проблем протидії 

організованій злочинності кримінально-правовими засобами; встановлення 

кримінально-правових параметрів, які дозволили б окреслити її межі, 

визначити стан і тенденції розвитку; зв'язку політичного 

режиму і злочинності порушено в працях В. Ф. Антипенка,

Я.І. Гілінського, В.О.Глушкова, А.П. Данилова, Г. М. Горшенкова, А.Ф. Зелінсь 

кого,Н.А.Зелінської, О.В.Зоріна, В.П. Ємельянова, П.О. Кабанова,

К.Б.Каліновського, Д.А.Квона, О.М Костенка, А.Ф.Кулакова, О.М. Литвака,

B. А.Лоскутова, П.П.Михайленка, Ю.В.Орлова, І.П.Рущенка,

В.В.Скоробогацького, В. О. Шабаліна, В. І. Шакуна, С.А.Шейнголда, 

Д. А. Шестакова та ін.

Окремі складники історичного досвіду щодо кримінально-правового 

забезпечення протидії організованій злочинній діяльності на окремих 

етапах історії України висвітлено в працях Є.В.Зозулі, В.І. Ізюмова, Я.Ю.Кондр 

атьєва,В.В.Лунєєва, П.П.Михайленка, О.К.Міхєєвої, Т.Д.Момотенка,

В.М.Нікольського, І.П.Рущенка, С.А.Саблука А.Д.Семикопного, 

Н.В.Сметаніної, В.В.Шаблистого, О. М Шармар, Б.В.Школьного,

М.М.Яцишина та ін.

При цьому, зазначені роботи не вичерпали дослідження проблем щодо
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особливостей формування організованої злочинності в радянській Україні; 

об’єктивних причин її тривалого замовчування; суб’єктивних причин щодо 

відсутності підстав для криміналізації та, відповідно, існування прогалин в 

радянському законодавстві про кримінально-правову відповідальність за 

організовану злочинну діяльність в історико-правовому вимірі.

Отже в кримінології, науці кримінального права, історії права і держави 

залишаються низка проблем, які потребують окремого комплексного історико- 

правового аналізу кримінально-правового забезпечення протидії організованій 

злочинності в радянській Україні в умовах наростання, загострення кризи та 

розпаду командно-адміністративної системи урядування і планової економіки 

із виділенням негативного досвіду, який виступає застереженням про 

неможливість його впровадження в теорію і практику протидії організованій 

злочинності в сучасній Україні, на чому слушно зосередили увагу здобувач та 

його науковий керівник.

Про актуальність теми дисертації Мельника Павла Олеговича свідчить 

також її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 

дослідження роботи узгоджений із основними положеннями Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016- 

2020 рр., затвердженої постановою Загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 03.03.2016 р. ( Розділ І. «Пріоритетні напрями 

розвитку правової науки на 2016-2020 роки», підрозділ «Фундаментальні та 

прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в 

Україні»). Дисертацію підготовлено в межах бюджетних тем науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка « Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» та «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» ( №11БФ042-01, номер державної 

реєстрації 011Ш008337).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими та переконливими. При їх 

обґрунтуванні використано широке коло не опублікованих архівних документів 

із фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державного архіву Вінницької 

області, вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з історії та теорії держави і 

права, соціології, кримінології, кримінального права, філософії права, 

кримінальне законодавство УРСР, постанови Пленумів Верховного Суду 

СРСР та Верховного Суду УРСР у кримінальних справах з питань застосування 

законодавства у частині усунення окремих прогалин чи суперечностей у 

розумінні форм та видів організованої злочинної діяльності; статистичні 

збірники, періодика, перелік яких складає більше 500 найменувань.

При цьому слід зауважити, що архівні і наукові джерела використані 

здобувачем переважно критично -  з глибоким аналізом, коректною полемікою 

та аргументацією власного підходу до тих чи інших положень, висновків чи 

пропозицій, що свідчить про зрілість молодого дослідника та його високу 

загально-наукову культуру ведення полеміки. Відповідно емпіричний матеріал 

дослідження є досить репрезентативним, що вплинуло на обґрунтованість та 

достовірність наукових положень, рекомендацій та висновків проведеного 

Мельником Павлом Олеговичем дослідження.

Вміле використання широкого спектру сучасних методів наукового 

аналізу позитивно вплинуло на ступінь обґрунтованості сформульованих 

дисертантом наукових положень, висновків, рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків, 

рекомендацій.

Комплексне опрацювання та міждисциплінарний аналіз наукових джерел 

і норм КК УРСР і КПК УРСР в їх генезисному та порівняльному аспектах, а 

також матеріалів із судової практики Верховного Суду УРСР і Верховного 

Суду СРСР по кримінальних справах дало можливість Мельнику П.О.
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сформулювати власні наукові положення, висновки та рекомендації, що 

відзначаються достовірністю та характеризуються науковою новизною.

До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, слід віднести такі:

уперше:

- дано авторську інтерпретацію поняття організованої злочинності у 

історико-правовому вимірі. Його автор пропонує розуміти таким чином: 

організована злочинність - це історично зумовлений, найвищий рівень 

організації кримінальних неформальних практик (не завжди нормативно 

визначених у законодавстві про кримінальну відповідальність), що знаходить 

вираження у формах організованої злочинної діяльності, яка постійно 

удосконалюється під впливом криміногенних детермінант, а у 

функціональному відношенні здатна ефективно протистояти єдиному 

державному механізму правової та інституційної протидії злочинності завдяки 

корупції, прогалинам у кримінальному законодавстві та протиріччям в системі 

правосуддя і кримінальної юстиції;

- уточнено, що кримінально-правове забезпечення протидії організованій 

є одним із видів спеціального нормативно-правового забезпечення, яке 

визначається сукупністю юридичних норм, що регулюють відносини у 

суспільстві в сфері протидії злочинності та мають матеріальне вираження у 

нормативно-правових актах про кримінально правову відповідальність. 

Визначення законодавцем об’єктів кримінально-правової охорони суспільних 

відносин, які захищаються Кримінальним кодексом, прямо залежить від 

історично змінюваних політико-правових режимів;

- встановлено, що організована злочинність в радянській Україні 

характеризується триєдиним джерелом виникнення та існування завдяки: а) 

сформованій в умовах командно-адміністративного урядування та планової 

економіки системі розподілу благ і привілеїв з неефективним механізмом 

перерозподілу додаткового продукту; в) корупції в середовищі номенклатури: 

керівної партійної еліти, урядових чиновників та господарників, завдячуючи
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якій було вибудовано стійкі схеми викачування державних грошей і ресурсів 

на користь кримінальної частини правлячої еліти, ці схеми лягли в основу 

формування тіньової економіки, а в умовах переходу до ринкових відносин 

були легалізовані в ході так званої номенклатурної приватизації; г) 

криміналізації суспільства в умовах тотальної маргіналізації та поширення 

явища прізонізації, породженого кримінальним середовищем, сформованим 

радянською пенітенціарною системою;

- встановлено, що інтеграція організованої злочинності в економічну 

сферу в умовах переходу до ринкових відносин в радянській Україні (1985-1991 

рр.) відбувалась шляхом незаконної номенклатурної приватизації в процес 

якої втягнулись ділки тіньової економіки та кримінальні структури;

виявлено прогалину у кримінально-правовому захисті від 

криміногенного впливу організованої злочинності на суспільні відносини, 

закріпленого в ст.19 (співучасть) та ст.41 п.2 ( обставини, що обтяжують 

відповідальність за скоєння злочину організованою групою) Загальної частини 

КК УРСР; ст.2 КПК УРСР (завдання кримінального судочинства) яка полягає в 

тому, що протидія організованій злочинності здійснювалась кримінально- 

правовим інструментарієм, який традиційно застосовується до групової 

злочинності, що є неефективно у відношенні протидії організованій 

злочинності, позаяк це різні види кримінальних практик;

- з ’ясовано, що всі спроби, починаючи з середини 80-х років минулого 

століття, по-новому вибудувати модель практичних прийомів щодо протидії 

організованій злочинності обмежувалися традиційними оперативними 

заходами, в умовах значних прогалин в законодавстві, що стало основною 

причиною неефективності та створювало проблеми на перспективу в справі 

кримінально-правового забезпечення протидії цьому деструктивному 

соціально-правовому явищу. 

удосконалено:

тезу про причинно-наслідковий зв'язок тенденцій розвитку 

організованої злочинності з еволюцією тоталітарного політичного режиму в
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Україні ( 1960-1991рр.), в умовах якого відбувся мутуалізований симбіоз 

злочинної діяльності суб’єктів кримінального світу з корумпованою частиною 

керівної партійної еліти, урядових чиновників та господарників, що 

відносилися до радянської номенклатури;

- на основі архівних документів висновок, що витоки організованої 

злочинності в Україні сягають радянської тоталітарної державно-політичної 

системи з командно-адміністративним управлінням, плановою економікою, 

гігантським бюрократичним апаратом, утвердженням принципу патронату і 

клієнтизму як умови розвитку небувалих розмірів корупції;

дістали подальшого розвитку:

- твердження, що організована злочинність може створюватися на базі 

офіційних владних структур, а це корінним чином змінює усталений погляд на 

організовану злочинність, як групову, що створюється цілеспрямовано для 

скоєння конкретних корисливих злочинів, зафіксованих у Кримінальному 

кодексі;

- аргументацію, що організована злочинність як феномен не зводиться до 

поняття форм організованої злочинної діяльності, групових проявів 

злочинності, що кваліфікуються як самостійні злочини та розглядаються 

переважно з позиції співучасті;

- аргументи що організовану злочинність не коректно зводити до 

сукупності злочинів, що здійснюються у вигляді промислу організованими 

групами і злочинними організаціями (злочинними співтовариствами), з чіткою 

структурою та ієрархію, що перебувають у зв'язку з місцевими та іншими 

чиновниками, панують на певній території, контролюють внутрішні і зовнішні 

ринки шляхом насильства, залякування, злочинних махінацій чи підкупу, 

проникаючи в легальну економіку і навіть політику. її доцільно аналізувати у 

контексті криміналізації злочинів проти людства та міжнародного 

правопорядку.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

положення, висновки та пропозиції, викладені в дисертаційному дослідженні,
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становлять певний внесок в історію права та держави України, теорію права та 

держави, кримінологію та кримінальне право України. Результати дослідження 

можуть бути використані у:

- правотворчій діяльності -  з метою удосконалення законодавства та 

інституційних механізмів запобігання організованій злочинності в Україні з 

урахуванням історичного досвіду щодо генетичного зв’язку між партійно- 

радянською номенклатурою та сучасною політичною елітою, який виявляє себе 

у збереженні стилю та методів керівництва, особливостях взаємодії механізмів 

прийняття рішень, намаганні у будь-який спосіб знищити конкурентів на 

шляху до монопольного володіння ситуацією як на олімпі влади, так і в сфері 

перерозподілу матеріальних і духовних ресурсів;

- правозастосовній діяльності - у частині кращого розуміння конкретних 

прикладів негативного історичного досвіду протидії організованій злочинності, 

який виступає застереженням для посадовців і службових осіб законодавчої й 

виконавчої гілок влади про пагубність його повторення в практиці 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

сучасній Україні;

- освітньому процесі - при підготовці спецкурсів, навчально-методичних 

матеріалів, відповідних тематиці курсів лекцій і посібників та під час 

проведення лекційних, семінарських і практичних занять з навчальних 

дисциплін « Історія українського права», «Історія держави і права України», 

«Теорія держави та права», «Актуальні проблеми історії права», «Актуальні 

проблеми теорії права», «Порівняльне правознавство», «Кримінологія» та 

«Кримінальне право України»;

- науково-дослідній діяльності - для подальшої перспективи історико- 

правових досліджень у межах порівняльної кримінології про причини, джерела 

та особливості розвитку організованої злочинності в Україні з метою створення 

ефективної системи кримінально-правового забезпечення протидії цьому 

деструктивному для суспільства явищу з урахуванням європейських стандартів 

запобігання організованій злочинності; при підготовці наукових праць,
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монографій, енциклопедичних видань, дисертаційних робіт, що стосуються 

проблеми спеціальної протидії організованій злочинності в історико-правовому 

вимірі; звернення до історичного досвіду кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності в радянській Україні в минулому, з 

урахуванням її дійсного стану в сучасній Україні і накладення цих даних на 

майбутній її розвиток.

Не дивлячись на такий заявлений спектр використання результатів 

відповідного дослідження за перерахованими сферами, здобувачеві для 

підсилення репрезентативності роботи необхідно було б отримати відповідні 

акти впровадження, які б підтвердили наукове і практичне значення зроблених 

ним висновків та висловлених пропозицій і рекомендацій.

Водночас, доцільно зауважити, як мені особисто відомо, окремі 

положення цієї дисертації вже використовуються викладачами кафедри історії 

права та держави Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у викладацькій діяльності у частині висвітлення питань генези 

кримінального права в УРСР в період, що досліджується в дисертації.

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення 

та висновки оприлюднені на міжнародних науково-практичних і науково- 

теоретичних конференціях та круглому столі, зокрема: « Концепція та 

методологія історії українського права» (м.Київ, 28 квітня 2017 р.); «Українське 

право й законодавство за доби Української революції (1917 -  1921 рр» ( м.Київ, 

ЗО листопада 2017 р.); «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); «Тенденції і перспективи розвитку 

інститутів права та держави» (Тернопіль, 13-14 квітня 2018р.). «Протидія 

злочинності: теорія та практика» (м.Київ, 26 жовтня 2018 року).

Оцінка змісту дисертації та автореферату.

Науково обґрунтованою є архітектоніка дисертації, яка дозволила автору 

в основному повно та всебічно розкрити предмет дослідження. Структура 

роботи логічно випливає з поставлених завдань, об’єкта та предмета
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дослідження й охоплює теоретичний, методологічний і практичний аспекти 

проблеми, що досліджується.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які поділено на десять 

підрозділів, висновків до розділів, узагальнених висновків, списку 

використаних джерел та відповідних додатків до дисертаційної роботи. 

Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок, з них основного тексту-203 

сторінки. Список використаних джерел налічує 561 найменування і займає 48 

сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв'язок з 

науковими темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методологію 

дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про опубліковані результати 

дослідження.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи історико-правового аналізу 

протидії організованій злочинності в радянській Україні (1960-1991 рр.)»

складається з трьох підрозділів і містить характеристику стану наукового 

розроблення проблеми, методологію та аналіз понятійно-термінологічного 

апарату історико-правового дослідження протидії організованій злочинності.

Автором на підставі проведеного аналізу стану наукового дослідження 

теми дисертації зазначається про недостатній рівень історико-правового 

аналізу, який дає змогу виводити властивості усіх юридичних явищ з 

історичної дійсності.

Здобувачем обґрунтовано коректність проведення дисертаційного 

дослідження на основі парадигми діяльності, яка забезпечує умови 

методологічного плюралізму; ефективно спрацьовує для пояснення як 

позитивного, так і негативного досвіду протидії організованій злочинності для 

сучасної юридичної практики; задає алгоритм наукового аналізу організованої 

злочинності як результату статичного та динамічного стану суспільства в таких 

поняттях, як «організована злочинна діяльність», «колективний злочин» та 

«колективна організована злочинна діяльність» і, відповідно, спрямовує
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зусилля науковців і законодавців на необхідність імплементації цих понять в 

національне законодавство задля створення надійних правових механізмів 

спеціальної протидії цьому деструктивному соціально-правовому явищу.

Здобувачем дано авторське визначення поняття «організована 

злочинність» у історико-правовому вимірі, яке забезпечує комплексний 

науковий аналіз організованої злочинності як явища на політико-ідеологічному, 

науково-теоретичному, методологічному, юридичному, кримінально- 

прикладному рівнях.

Здобувай з’ясував, що в понятті «протидія злочинності» відображено 

теорію і практику державно-управлінської діяльності в умовах командно- 

адміністративної системи урядування та планової економіки. Дав уточнення, 

що кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності -  це 

один із видів спеціального, нормативно-правового забезпечення протидії 

злочинності загалом, яке забезпечує реагування держави на вчинене суспільно- 

небезпечне діяння шляхом застосування будь-якої форми кримінальної 

відповідальності, визначеної законодавством.

Автором визначено перспективні напрями дослідження, покликані 

забезпечити можливість вироблення відповідної українським реаліям стратегії 

протидії організованій злочинності на сучасному етапі трансформації держави 

та суспільства. Такими є: 1) вивчення феномену організованої злочинності в 

Україні на основі архівних матеріалів, що є підставою для об’єктивних 

висновків про природу організованої злочинності, джерела її формування, 

взаємозв’язків правлячого режиму і криміналу, зловживань з боку окремих 

працівників правоохоронної системи тощо; 2) поглиблений історико-правовий 

аналіз економічних, соціальних, соціально-психологічних, правових та 

організаційно-управлінських кримінологічних факторів впливу на виникнення, 

існування та поширення організованої злочинності в Україні. Цей процес має 

свої особливості у порівнянні із зарубіжними країнами; 3) вивчення 

регіональних особливостей генези організованої злочинності, які перебувають в 

залежності від соціально-економічного розвитку, демографічної ситуації в
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регіоні, національного менталітету, культурних та історичних традицій; 4) для 

удосконалення правовового механізму протидії організованій злочинності з 

урахуванням світового та вітчизняного (історичного і соціокультурного) 

досвіду мають перспективу порівняльно-правові дослідження, засобами 

інтегрального підходу ( із застосуванням історико-порівняльного та 

порівняльно-догматичного методів), шляхів та джерел формування 

організованої злочинності в Україні та інших країнах. Це забезпечить 

можливість вироблення адекватної українським реаліям стратегії протидії 

організованій злочинності в Україні.

Другий розділ «Джерела та динаміка організованої злочинності в 

УРСР в умовах наростання кризи та розпаду компартійно-радянської 

системи урядування і планової економіки (1960-1991 рр.)» складається з 

чотирьох підрозділів, присвячених історико-правовому аналізу зв’язку 

організованої злочинності з сутністю політичного режиму в УРСР та 

визначено джерела і шляхи її формування.

Дисертант доводить пряму кореляційну залежність між рівнем 

морально-правових підвалин правлячої номенклатури в УРСР з рівнем 

злочинності в суспільстві. Найбільш сильні взаємозв’язки автор простежує 

між кримінальністю правлячої (управлінської) еліти і кримінологічним 

становищем в країні в цілому.

Мельником П.О. встановлено, що основним соціально-правовим 

наслідком авторитарно-бюрократичного правління номенклатури було 

позбавлення правового змісту офіційних публічних інститутів та заміна їх 

патрон-клієнтальними корумпованими зв’язками. За характером 

функціонування та структурою, номенклатура набула рис колективного 

суб’єкта організованої злочинної діяльності і перетворилась у один із 

детермінантів злочинності, а її правління безпосередньо сприяло криміналізації 

суспільства.

На наш погляд, найбільш вагомими досягненнями здобувана в цьому 

розділі є застереження від абсолютизації положення, що в основі організованої
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злочинності лежить корисливий інтерес до збагачення, який реалізується через 

сукупність економічних злочинів та корупцію. Автор наголошує, що корислива 

мотивація до збагачення характерна не для організованої злочинності, а для 

загально кримінальної та організованої економічної злочинності.

Реальні прояви та поняття організованої злочинності і організованої 

економічної злочинності взаємопов’язані, взаємодоповнюючі, але не заміняють 

одне одного. Суттєва ж різниця полягає в тому, що організована економічна 

злочинність -  це сукупність різних видів злочинних посягань на економічні 

відносини, які перебувають під охороною держави. Організована злочинність -  

це сукупність різних видів злочинних посягань на цінності універсального, 

вселюдського характеру: права і свободи людини та громадянина, екологічну, 

громадську, національну безпеку, інтереси держави, мир і безпеку людства. 

Економічна злочинність є лише інструментом організованої злочинності.

Автором встановлено, що сутнісною ознакою організованої злочинності 

на теренах радянської України є укоріненість її у державній владі, метою 

організованої злочинності є державна влада, стратегічною ціллю організованої 

злочинності є забезпечення тотального контролю над стратегічними ресурсами 

держави і суспільства, частина з яких не обов’язково приносять матеріальну 

вигоду (ідеологія, освіта, духовна сфера тощо).

Третій розділ «Особливості формування юридичного механізму 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

умовах кризи та розпаду командно-адміністративної системи урядування 

(1960-1991 рр.)» складається з трьох підрозділів у яких проаналізовано 

прогалини в законодавстві радянської України про кримінальну 

відповідальність щодо протидії організованій злочинності, узагальнено 

політико-правові та інституційні заходи кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності.

Головний висновок розділу: на законодавчому рівні в досліджуваний в 

дисертації період не було чітко визначено місця та ролі правоохоронних 

органів і спецпідрозділів у боротьбі з організованою злочинністю. Спеціальна

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


протидія організованій злочинності здійснювалась на основі низки підзаконних 

актів, спільних наказів та інструкцій різних правоохоронних відомств 

загальносоюзного та республіканського рівнів. Не зважаючи на визнання 

політичним керівництвом СРСР в середині 80-х років минулого століття 

існування організованої злочинності, спеціальна протидія цьому явищу на 

практиці і надалі спрямовувалась у русло концепції боротьби з груповою 

злочинністю з позиції співучасті, що заганяло конструктивні зусилля 

правоохоронних органів у цьому напрямку в глухий кут.

В цілому дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою. 

Робота оформлена у відповідності з вимогами, які виставляються до такого 

роду праць.

Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертаційного 

дослідження. Об’єкт, предмет, методологія, отримані висновки повного мірою 

відповідають науковій спеціальності, за якою проведено дослідження.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації.

1. У підрозділі 1.1. автор дає, на наш погляд, досить конструктивний 

аналіз стану дослідження протидії організованій злочинності в УРСР в період, 

що аналізується в дисертації і, зокрема щодо кримінально-правового 

забезпечення цієї протидії, водночас, залишає поза увагою питання: чи існують 

міжнародні стандарти у визначенні організованої злочинності і чи 

відрізняються вони від розуміння організованої злочинності в Україні?

2. На думку офіційного опонента, потрібно було б більш виважено й 

критично-осмислено підходити до характеристики наукових підходів щодо 

поняття «організована злочинність», спеціальна (кримінально-правове 

забезпечення) протидія організованій злочинності, виходячи при цьому з 

аналізу підходів і тлумачення організованої злочинності в США та багатьох 

європейських країнах, де організована злочинність вивчається і діють 

ефективні механізми протидії цьому деструктивному явищу, починаючи з 20-х 

років минулого століття.
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3. На думку офіційного опонента варто було б точніше сформулювати

назву підрозділу 2.1 «Особливості та соціально-правові наслідки

авторитарно-бюрократичного правління номенклатури». Можливо доцільно 

було б назвати його таким чином: « Історичні передумови кримінальності 

правлячих кіл в СРСР і УРСР», що точніше відображає назву другого 

підрозділу в цілому.

4. У назві підрозділу 2.3 «Стан злочинності в радянській Україні у  її 

організованих формах (1960-х -  середина 1980-х рр.)», на думку офіційного 

опонента простежується певна алогічність між висновками здобувана про 

недоцільність ототожнення організованої злочинності з формами організації 

злочинного світу у різних типологічних вимірах та ототожненням її з груповою 

злочинністю. Доцільно було б сформулювати назву розділу у кореляції з 

розумінням і тлумаченням автором сутності організованої злочинності. В 

іншому разі не зрозуміло, яке сутнісне призначення цього підрозділу та його 

місце в структурі другого розділу.

5. В третьому розділі « Особливості формування юридичного механізму 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

умовах кризи та розпаду командно-адміністративної системи урядування 

91960-1991 рр.) автор зосередив увагу на прогалинах в законодавстві щодо 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності, але, 

зокрема не приділив достатньої уваги етапам та стадіям кваліфікації злочинів, 

суб’єктам офіційної кваліфікації в період формування та розвитку 

законодавства про кримінальну відповідальність у 1960-1991 рр.

6. В узагальнених висновках здобувач наголошує, що історико-правове 

дослідження кримінально-правового забезпечення протидії організованій 

злочинності дає підстави для висновку: на доктринальному і законодавчому 

рівнях організовану злочинність нелогічно зводити до сукупності злочинів, що 

здійснюються у вигляді промислу організованими групами і злочинними 

організаціями (злочинними співтовариствами), з чіткою структурою та 

ієрархію, що перебувають у зв’язку з місцевими та іншими чиновниками. Її
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доцільно аналізувати у контексті криміналізації злочинів проти людства, 

національного та міжнародного правопорядку. Однак в дисертації не 

досліджуються проблемні питання, пов’язані із злочинами проти людства.

На думку офіційного опонента це положення автора слід сприймати 

швидше як гіпотетичний висновок в дисертації.

Зазначені офіційним опонентом позиції мають головним чином 

дискусійний характер, відображають власну наукову позицію, яка може не 

співпадати ні з позицією здобувана та його наукового керівник, ні з позицією 

спецради й можуть слугувати лише підставою для наукової полеміки під час 

прилюдного захисту дисертації. Вони не впливають на високу позитивну 

оцінку дисертаційної роботи.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Мельника Павла Олеговича на тему: «Кримінально- 

правове забезпечення протидії організованій злочинності в УРСР (1960- 

1991 рр.), подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права;історія політичних і 

правових учень, відповідає вимогам п.п 9,11,12,13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 

24 липня 2013 року №567 зі змінами, а її автор Мельник Павло Олегович 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних
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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних, наук, доцента, 

доцента кафедри кримінального права Національної академії 
внутрішніх справ Шармар Ольги Михайлівни на дисертацію Мельника 

Павла Олеговича на тему: «Кримінально-правове забезпечення 
протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.).», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень

Актуальність теми. Обрана автором тема дисертаційного 

дослідження заслуговує на схвалення, а її актуальність, зважаючи на 

необхідність удосконалення законодавчої регламентації боротьби зі 

злочинами, які вчиняються організованими групами та злочинним 

організаціями, на сучасному етапі з урахуванням історичного досвіду є 

беззаперечною. Це пояснюється і тим, що правове забезпечення протидії 

злочинним об’єднанням: в значній мірі базується на деяких концептуальних 

засадах законодавства про кримінальну відповідальність радянської 

держави 1960 -  1991 рр.

У роботі автор справедливо зауважує, що ця тема висвітлювалася у 

багатьох наукових працях, але значна кількість питань залишилася 

недостатньо вивченими.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково- 

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти» {№> 11БФ042-01, номер державної реєстрації 011 Ш008337), термін 

виконання яких з 01.01.2016 р. по 31.12.2018 р. Тему дисертації затверджено 

Вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 17 грудня 2015 р., протокол № 5.

Таким чином, вибір теми дисертації автором є цілком виправданим і

доречним.
іВідділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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висновків іСтупінь обґрунтованості н , 
рекомендацій. Обгрунтованість наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації, забезпечувалась комплексним використанням 

П.О, Мельником різних наукових методів. У процесі дослідження 

використано метод взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих філософських, 

загальнонаукових, конкретно-наукових методів пізнання в межах 

діяльнішої парадигми. На основі положень діалектики уточнено 

термінологію теми дослідження (підрозділ 1.3). Методом герменевтики 

здійснено інтерпретацію текстів монографічних видань, наукових статей, 

навчальних матеріалів, а також текстів нормативно-правових актів, що 

дозволило сформувати уявлення: про генезу поняття «організована

злочинність», з’ ясувати зміст концепту кримінально-правового 

забезпечення протидії організованій злочинності, визначити стан та 

перспективи дослідження проблеми (підрозділи 1.1, 1.3). Для аналізу 

архівних та історико-правових джерел використано метод обробки 

джерельних матеріалів, що дало змогу предметно зосередитися на 

науковому завданні дослідження та значно доповнити сучасні знання про 

природу і сутність організованої злочинності у кореляції з соціокультурним 

контекстом її виникнення і розвитку (розділи 1-3). Логіко-історичний метод 

сприяв встановленню зв’язку політичного режиму з організованою 

злочинністю (підрозділи 1.2, 2.1, 2.4) та допоміг наповнити логічну, 

структурно-функціональну модель організованої злочинності історичним 

змістом, задля об’єктивного висвітлення генези цього явища (підрозділи 1.3,

2.2, 2.3). У межах системного підходу використовувалися методи 

системного та структурно-функціонального аналізу, за допомогою яких 

було охарактеризовано кримінально-правову політику держави (підрозділи

1.2, 1.3, 3.1, 3.3). Комплексний підхід забезпечив наскрізне вирішення 

завдань дослідження у частині їхньої орієнтованості на законодавчу та 

правозастосовну практику (Розділи 1-3). У його координатах, за допомогою 

обліково-статистичного методу, визначено основний критерій
2
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виокремлення організованої злочинності із загальнокримінальної та 

економічної (підрозділи 1.3, 2.1-2.4). Метод екстраполяції дозволив 

зосередити увагу на досвіді законодавчого забезпечення та шституцїйної 

організації боротьби зі злочинністю в минулому з урахуванням її дійсного 

стану і накладення цих даних на майбутній її розвиток (підрозділ 3.3).

Спеціально-правові методи застосовувалися в їх оптимальному 

співвідношенні. За допомогою формально-правового методу здійснено 

аналіз відношення окремих видів і форм організованої злочинної діяльності 

до нормативної системи регулювання та визначено особливості формування 

юридичного механізму кримінально-правового забезпечення протидії 

організованій злочинності в умовах кризи та розпаду командно- 

адміністративної системи урядування в УРСР (підрозділи 3.1-3.3). історико- 

правовий метод, заснований на доктрині інтегрованого аналізу правових 

явищ та історичних, процесів, дозволив виявити джерела та динаміку 

організованої злочинності в УРСР (розділ 2). Порівняльно-правовий метод 

застосовувався при аналізі недоліків у кримінально-правовому забезпеченні 

протидії організованій злочинності (розділ 3). Використовувалися й інші 

методи наукового аналізу, які забезпечили обгрунтованість висновків 

дисертаційного дослідження (підрозділ 1.2).

Слід зазначити, що для обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій автором: використана достатня: історіографічна та

документальна база.

Положення, висновки і рекомендації дослідження становлять суттєвий 

внесок у розвиток науки: історії держави і права України. Значимість 

одержаних результатів у практичній площині полягає насамперед у тому, 

що в дисертаційному дослідженні на підставі аналізу історичного досвіду 

сформульовані та обґрунтовані висновки і та пропозиції, які можливо 

використати при вдосконаленні законодавчих положень.

Достовірність та новизна наукових положень дисертації, повнота 

їх викладу в опублікованих працях. Достовірність та наукова новизна
з
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положень дисертації полягає у реалізації мети та завдань дослідження. 

Висновки, викладені у розділах, та загальні висновки до дисертації 

сформульовано на підставі систематизації та аналізу нормативної бази 

означено го пері оду.

Висновки, подані у розділах, та загальні висновки дисертації логічно 

випливають з поданого тексту.

Публікації здобувана за темою дослідження щодо їхньої кількості та 

обсягу відповідають вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України. 

Основні теоретичні положення та наукові висновки дисертації відображено 

в 13 наукових публікаціях, з них вісім статей: п’ять -  у журналах, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань України з 

юридичних наук, три -  у наукових виданнях іноземних держав, внесених до 

міжнародних наукометричних баз даних (Республіка Польща і Республіка 

Молдова), п’ять тез виступів на науково-практичних конференціях та 

круглому столі. Предметом цих статей є аналіз нормативного забезпечення 

протидії організованої злочинності в означений період. Публікації 

достатньо повно репрезентують матеріали дисертації. Основні положення 

дисертації апробовані під час доповідей та виступів на науково-теоретичних 

конференціях: науково-практичному круглому столі, присвяченому пам’яті 

професора -• Олександра Шевченка «Концепція та методологія історії 

українського права» (м. Київ, 28квітня 2017 р.); Міжнародній науково- 

практичній конференції «Українське право й законодавство за доби 

Української революції (1917-1921 рр.)» (м. Київ, ЗО листопада 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); І

Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’яті академіка С. 

Дністрянського, на тему: «Західноукраїнська народна республіка -  П’ємонт 

українського державотворення» (до 100-річчя Західноукраїнської Народної 

Республіки) (м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 р.); VIII Міжнародній

4
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науково-практичній конференції «Протидія злочинності: теорія та

практика» (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.).

Оцінка змісту дисертації. Вдалою можна вважати структуру 

дисертації, яка визначається змістом проблеми, метою і задачами 

дослідження, логікою викладення: вивчених документів і матеріалів.

Структурно дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що об’єднують десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 271 сторінка, з них 

основного тексту -  206 сторінок. Список використаних джерел налічує 561 

найменування і займає 51 сторінку.

У першому розділі роботи дисертант детально характеризує 

наукову розробку проблеми, джерельну та методологічну базу дослідження. 

Автор справедливо зауважує, що у різні часи дослідники висвітлювали 

лише окремі питання кримінально-правового забезпечення протидії 

організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.). Нині відсутнє

комплексне наукове дослідження цієї проблематики.

На підставі аналізу перелічених праць автор умовно зазначає, що 

основу дослідження складають: а) монографії та інші публікації, в яких 

порушуються питання протидії організованій злочинності як 

деструктивному соціально-правовому явищу; б) неопубліковані архівні 

документи; в) опубліковані документи; г) статистичні збірники і довідники; 

г) періодичні видання. Пріоритетне місце в джерельному комплексі посіли 

неопубліковані архівні документи з фондів Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України; Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України, Державного архіву Вінницької 

області. Аналіз архівів та опублікованих документів сформували наукову 

новизну дослідження.

Визначено систему методів, які допомогли проаналізувати основні 

положення кримінального закону. У роботі використані такі методи: 

філософські, загальнонаукові, конкретно-наукові методи пізнання.
5
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У другому розділі аналізуються причини виникнення, джерела та 

динаміка організованої злочинності в УРС.Р в умовах наростання кризи та 

розпаду компартійно-радянської системи урядування і планової економіки 

(1960-1991 рр.). Розкривається зв’язок організованої злочинності з

політичними факторами в УРСР, характеризуються умови, які сприяли 

втягненню суб’єктів владних повноважень в організовану злочинну 

діяльність. Автором встановлено, що номенклатура набула рис 

колективного суб’єкта організованої злочинної діяльності і перетворилась у 

один із детермінантів злочинності.

Дисертант робить висновок про видові риси організованої злочинності 

в УРСР, які розкривають її сутність. Наголошується на її існуванні в 

органах влади. На підставі проведеного дослідження дисертант наводить 

дані про загальну криміногенну обстановку в УРСР в період, що 

досліджується, та динаміку злочинності в її організованих формах. 

Дослідником встановлено зростання таких злочинів як казнокрадство, 

хабарництво, розкрадання суспільного майна, поширення корупції в 

середовищі номенклатури. Автор констатує, що з кінця 70-х років XX ст. 

спостерігається поєднання злочинної діяльності економічних і

загал ьнокримінальних організованих груп та злочинних організацій для 

посилення монополії в різних сферах суспільного життя.

У третьому розділі дисертації характеризуються особливості 

формування кримінально-правового забезпечення протидії організованій 

злочинності в умовах кризи та розпаду командно-адміністративної системи 

урядування (1960-1991 рр.). Автором розкриваються прогалини в

законодавстві про кримінальну відповідальність щодо протидії

організованій злочинності, також узагальнено політико-правові та 

і нститу ці йні заходи кри мі нал ьно-право вого забезпечення протидії

організованій злочинності. Водночас, залишав поза увагою існування 

організованої злочинності у владних органах. Тому й не існувало чітко 

визначеного ні в доктрині, ні в законодавстві поняття «організована
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злочинність» і як наслідок його суть не набула офіційного тлумачення в 

судовій практиці. Організована злочинність існувала як явище, але в 

загальностатистичних відомостях зводилась до кримінальних форм групової 

злочинності, що заважало організації ефективного інституційного 

забезпечення протидії.

Заслуговує на увагу те, що автор правильно визначає систему органів, 

які проводили активну боротьбу зі злочинністю в 1960-х -  середині 1980-х 

років в радянській Україні, до них відносилися: органи прокуратури. 

Міністерства внутрішніх справ та Комітету державної безпеки. Контроль за 

роботою судів щодо відшкодування збитків, заподіяних економічними 

злочинами здійснювали Верховний та обласні суди республіки. 

Встановлено, що правоохоронні відомства були надмірно політизованими, 

перебували під контролем партійних комітетів, які безпосередньо 

втручалися в їх професійну діяльність, що суперечило принципам 

незалежності та об’єктивності у проведенні слідчих дій та судочинства. 

Зазначено, що на законодавчому рівні не було чітко визначено місце та роль 

правоохоронних органів і спецпідрозділів у боротьбі з організованою 

злочинністю. Спеціальна протидія організованій злочинності здійснювалась 

на основі низки підзаконних актів, спільних наказів та інструкцій різних 

правоохоронних відомств загальносоюзного та республіканського рівнів. Не 

зважаючи на визнання: політичним: керівництвом СРСР існування 

організованої злочинності, протидія цьому явищу на практиці і надалі 

спрямовувалась у русло концепції боротьби з груповою злочинністю з 

позиції співучасті.

Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що дисертанту 

вдалося досягти наукової мети дослідження.

Оцінка ідентичності змісту автореферату основних положень 

дисертації. Встановлено, що автореферат у цілому передає основний зміст 

дисертації. Дисертація та автореферат написані державною мовою, на 

достатньому науковому та літературному рівні.
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Оформлення дисертації в цілому відповідає встановленим: вимогам.

Визнаючи достатньо високий науковий рівень проведеного 

дослідження, варто висловити окремі зауваження та побажання, які є 

характерні для праць, присвячених дослідженню подібних складних 

наукових тем:

1. Не використано конкретно-історичний підхід при аналізі 

нормативно-правових актів, які закріплювали рецепцію загальної системи 

права, в частині законодавства про кримінальну відповідальність.

2. Автор не приділив достатньої уваги правилам, етапам та стадіям 

кваліфікації злочинів, суб’єктам офіційної кваліфікації в період формування 

та розвитку законодавства про кримінальну відповідальність у 1960-1991 

РР-
3. Дисертант зазначає, що організовану злочинність «доцільно 

аналізувати у контексті кримінал ізації злочинів проти людства, 

національного та міжнародного правопорядку», однак в роботі не досліджує 

проблемні питання транснаціональної злочинності.

4. У дослідженні автор вживає поняття «кримінально-правове 

забезпечення протидії організованій: злочинності», «кримінально-правова 

охорона», «кримінально-правовий захист», водночас не надає роз’яснення 

цим: поняттям.

5. У ході дослідження автор акцентує увагу на протидії економічної 

злочинності, водночас не досліджує питання призначення покарання 

конфіскації майна за ці злочини і чи існувала в кримінальному 

законодавстві спеціальна конфіскація?

Проте ці зауваження та висловлені побажання суттєво не впливають 

на загальну позитивну оцінку цього наукового дослідження.

Дисертація відповідає профілю спеціальності 12.00.01 -  теорія та 

історія держави І права; історія політичних і правових учень та основним 

вимогам нормативних актів щодо присудження наукових ступенів та 

присвоєння вчених звань.
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На підставі викладеного необхідно зауважити, що дисертація 

Мельника Павла Олеговича на тему: «Кримінально-правове забезпечення 

протидії організованій злочинності в УРСР (1960-1991 рр.).» за змістом та 

одержаними науковими результатами, зробленими висновками,

сформульованими науковими положеннями є завершеним, самостійним 

дослідженням, яке має теоретико-правове та практичне значення, розв’язує 

конкретне наукове завдання у сфері науки історії держави і права, 

характеризується актуальністю та новизною, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень.

Офіційний опонент -

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

кримінал ьного права Національної академії 

внутрішні справ, доцент 

/ X  Ш & СЯ  2019 р.

О. М. Шармар

Відділ діловодства та а;
Київського національного університету 

імен; Тараса Шевченка ,
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