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Актуальність теми наукового дослідження; його зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами. Земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави. На законодавчому рівні 
держава закріплює право громадян на землю. Відповідно до ст. 14 Конституції 
України земля є основним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. 
Запорукою виконання цих конституційних положень є встановлення державою 
ефективного механізму забезпечення права на землю, важливою складовою 
якого повинні бути і адміністративно-правові засоби, що передбачають 
відповідальність за порушення такого права. 

На сьогодні ситуація щодо володіння, користування і розпорядження 
землею залишається складною і такою, що вимагає невідкладного поліпшення. 
Найгострішими проблемами є: незавершеність процесів реформування 
економічних та правових відносин власності; недосконалість системи 
державного управління у сфері використання і охорони земель, земельного 
законодавства та інфраструктури ринку земель, нерозвинутість автоматизованої 
системи ведення Державного земельного кадастру, відсутність механізму 
економічного стимулювання використання і охорони земель. Роботи із 
запровадження раціонального землекористування проводяться досить повільно. 

Минулого року Верховна Рада України ухвалила Закон від 31.03.2020 р. 
№ 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 
обігу земель сільськогосподарського призначення». Закон надав власникам 
сільськогосподарської землі право на продаж своїх ділянок (паїв), а також 
право купувати землю. Відповідно до норм правового акту, він набуде чинності 
з 1 липня 2021 року. Прийняття закону мало доволі політизовану передісторію, 
та й до тепер дискусії серед політиків та в суспільстві з цього приводу не 
вщухають. Натомість, запобігання правопорушенням у сфері земельних 
відносин залишатиметься актуальним незалежно від регулювання суспільних 
відносин щодо відчуження та набуття земельних ділянок в Україні. Характер та 
зміст завдань, які виконують державні органи, вимагають застосування у їх 
діяльності специфічних методів. Те, яким чином вони будуть виконувати 
поставлені державою завдання, визначатиме ступінь та якість досягнення 
правоохоронної мети. Тому тема дисертації Семенишиної-Фіголь Богдани 
Миколаївни «Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним 
правопорушенням у сфері земельних відносин в Україні» була і залишається 
актуальною. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до основних напрямів 



адміністративно-правової реформи в Україні. Дослідження відповідає 
положенням Національної стратегієї у сфері прав людини на період до 2020 
року (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. 
№ 501/2015), Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2009 р. № 743-р.).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації; повнота їх викладення в 
опублікованих працях. За результатами аналізу змісту рецензованої наукової 
роботи вбачається, що автор цілком правильно обрав послідовність викладення 
матеріалу з позиції системного підходу, що обумовлюється внутрішньо 
узгодженою структурою наукової роботи. 

Мета дослідження полягає у спробі теоретично узагальнити та 
комплексно розв’язати науково-прикладну задачу щодо запобігання 
кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин. Реалізація 
заявленої мети полягає у формуванні цілісної концепції з розроблення 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства та 
відповідної правозастосовної практики. 

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані вдало і відповідають 
встановленим вимогам. 

Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування обумовлено системним 
підходом, що дало дисертанту можливість досліджувати проблеми в єдності їх 
соціального змісту і юридичної форми. Емпіричну базу дослідження 
становлять зведені дані вивчення 243 кримінальних проваджень розпочатих за 
ознаками ст. 197-1, 239–239-2, 252, 254 КК України упродовж 2015–2020 рр. на 
території східного регіону України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Луганська та Харківська області), а також 87 вироків, винесених судами 
України щодо кримінальних правопорушень відповідної категорії в зазначений 
період (з усіх регіонів країни); узагальнені результати опитувань 53 прокурорів 
та 257 працівників Національної поліції у Дніпропетровській, Донецькій, 
Київській, Луганській, Харківській, Полтавській, Хмельницький областях; 
77 працівників Департаменту сертифікації та контролю за використанням та 
охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру (Держгеокадастру); аналітичні узагальнення МВС України, 
Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора, Державної 
судової адміністрації України, Держгеокадастру, Державної екологічної 
інспекції (Держекоінспекції) України. 

Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в 
дисертації, відображено у 12 наукових працях, серед яких шість статей – у 
виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових з 
юридичних наук, дві – у зарубіжних юридичних виданнях, три статті – у 
збірниках тез наукових доповідей, навчально-методичному посібнику. 

Таким чином, наукові положення, висновки і рекомендації дисертації 
Б.М. Семенишиної-Фіголь є достатньо аргументованими, узгоджуються зі 



змістом проведеного наукового дослідження, у тому числі його метою та 
завданнями. 

Наукова новизна і достовірність положень та висновків, що 
виносяться на захист. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, 
що дисертація є одним з перших в Україні комплексним монографічним 
дослідженням запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних 
відносин в Україні з урахуванням сучасного стану кримінального, 
кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності. У 
результаті проведеного дослідження визначено загальні тенденції розвитку 
земельних відносин, сучасні виклики та загрози кримінологічній безпеці та 
сформульовано концептуально нові напрямки вдосконалення законодавства в 
цій сфері, що запропоновані здобувачем особисто.  

У результаті проведеного дослідження автором вперше: обґрунтовано 
багатофункціональний підхід до кримінологічної політики у сфері земельних 
відносин, яка спрямована на охорону землі як об’єкта довкілля, правовідносин 
земельної власності та сільськогосподарської діяльності;  сформульоване 
авторське визначення запобігання кримінальним правопорушенням у сфері 
земельних відносин як діяльність уповноважених державних органів 
спрямована на протиправні кримінально-карані діяння пов’язані з володінням, 
користуванням, розпорядженням, охороною, раціональним використанням й 
відтворенням земель та полягає в реалізації на загальнодержавному, 
регіональному та відомчому (міжвідомчому) рівнях комплексу запобіжних 
заходів, що включають системний кримінологічний аналіз, виявлення та 
усунення детермінантів, які сприяють учиненню окремих кримінальних 
правопорушень, викриття осіб (їх об’єднань), які вчиняють такі діяння, 
виявлення і припинення злочинних дій на стадіях підготовки або замаху, а 
також відвернення (мінімізація) негативних наслідків шляхом відшкодування 
завданих збитків, повернення незаконно здобутих активів, відновлення 
порушених прав; розкрито зміст елементів кримінологічної характеристики 
кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, зокрема відомості про 
стан, структуру й динаміку кримінально караних діянь цієї категорії, 
детермінанти, які сприяють їх учиненню, соціально-психологічні ознаки 
правопорушників (службові особи, організовані групи,), а також наведено 
кореляційні зв’язки між поведінкою особи злочинця зі ступенем латентності 
кримінальних правопорушень та ефективністю вжиття заходів запобігання; 
проведено класифікацію суб’єктів, які вчиняють кримінальні правопорушення 
у сфері земельних відносин залежно від їх правового статусу й ступеня доступу 
до земельних ресурсів (загальний, спеціальний) та виокремлені способи 
вчинення протиправних дій службовими особами (прості, складні, 
завуальовані), що має значення для виявлення джерел інформації про 
підозрюваного, обрання тактичних прийомів запобігання; запропоновано 
напрями взаємодії суб’єктів запобігання порушенням у сфері використання та 
охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства, виділяючи 
монорегуляторну та полірегуляторну моделі регулювання охорони природи й 
використання природних ресурсів тощо. 



Цілком логічним та резонним виглядає акцентування дисертантом уваги 
на проблемі кримінальної відповідальності юридичних осіб за правопорушення 
у сфері земельних відносин.  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені на сторінках 
дисертації положення, висновки, рекомендації мають істотне практичне 
значення для подальшого удосконалення заходів запобігання правопорушенням 
у сфері земельних відносин. 

Результати дослідження впроваджено у науково-дослідну діяльність та 
освітній процес Донецького юридичного інституту МВС України. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому та викладення 
зауважень щодо оформлення. Структура і зміст дисертації Б.М. 
Семенишиної-Фіголь свідчить про цілісність її змісту та завершеність, 
відповідність паспорту спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. Теоретичні результати й наукові 
положення, які містяться в цій науковій роботі, характеризуються єдністю 
змісту і свідчать про особистий вклад автора в юридичну науку. Вдалий і 
логічно поєднаний вибір у дослідженні питань, їх актуальність, розумне 
співвідношення теоретичних міркувань та прикладів з судової практики, 
чіткість викладу матеріалу, аргументованість наукових висновків і узагальнень 
свідчать про значний науковий рівень проведеного дослідження та його 
практичне значення. 

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 
запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 
літературних джерел із проблематики дисертаційного дослідження. Автор 
сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток теорії 
та практики запобігання злочинності.  

Автореферат дисертації відповідає її змісту та відображає основні 
положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 
відповідно до вимог Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 

Разом з тим, дисертація не позбавлена певних недоліків та суперечливих 
положень, які потребують додаткових пояснень та уточнень. 

1. На сторінках рукопису дисертації здобувач не приділяє увагу питанням 
притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення 
у сфері земельних відносин юридичних осіб. У наукових колах неодноразово 
лунали пропозиції доцільності притягнення за кримінальні правопорушення у 
сфері земельних відносин у тому числі й юридичних осіб. У зв’яжу із цим 
доцільно почути від здобувачки її погляд на зазначену наукову проблему.  

2. Серед елементів наукової новизни зазначено, що авторкою 
удосконалено законодавче врегулювання положень кримінального 
законодавства України у сфері земельних відносин на основі вивчення 
зарубіжного досвіду, з огляду на різницю правових традицій держав 
постсоціалістичної, континентальної та англо-американської правових сімей. З 
цього приводу необхідно зауважити:  

- у чому полягають ці особливості? 



- чи готова українська правова традиція до сприйняття зарубіжного 
досвіду кримінально-правової охорони земельних відносин? 

3. Під час висвітлення основних положень підрозділу 2.3 
«Характеристика осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення у сфері 
земельних відносин в Україні» здобувачка не надає детальної характеристик 
інших кримінологічно значимих ознак осіб, які вчиняють кримінальні 
правопорушення у сфері земельних відносин (освіта, зайнятість, сімейний стан 
тощо). Вважаю, що такі ознаки мали бути висвітлені на сторінках 
автореферату. 

4. На с. 214-215 дисертації авторка зазначає, що «наразі до ключових 
завдань із вдосконалення заходів щодо усунення порушень земельного 
законодавства слід віднести посилення відповідальності за використання 
земельних ділянок без оформлення права власності та запровадження 
ефективних механізмів запобігання зловживанням під час приватизації 
земельних ділянок. Аналіз норм земельного законодавства та підзаконних 
нормативно-правових актів свідчить, що чинне земельне законодавство в 
частині регулювання процедури приватизації земель не є чітким і 
послідовним». Хотілося би почути авторське бачення утілення таких ініціатив у 
законодавство України. 

Разом з цим, вищенаведені зауваження, та дискусійні питання, не 
впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом роботи.  

Вказане дозволяє зробити висновок, що дисертаційне дослідження 
«Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним 
правопорушенням у сфері земельних відносин в Україні» за своїм змістом, 
теоретичним рівнем, новизною, обґрунтованістю наукових положень, 
оформленням відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. 
№ 567, а його автор – Семенишина-Фіголь Богдана Миколаївна – заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 
 
Офіційний опонент: 

Заступник начальника  
управління боротьби з наркозлочинністю  
в Дніпропетровській області  
Департаменту боротьби з наркозлочинністю  
Національної поліції України,  
кандидат юридичних наук, старший дослідник                                        С.В. Лосич 

 


