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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОТИДІЮ ЗЛОЧИНАМ, 
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ 

І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Севрук В.Г.
Національна академія внутрішніх справ

У статті розглянуто питання сучасного стану протидії правоохоронними органами злочинам, що вчиняють-
ся організованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. Проаналізовані 
статистичні дані виявлення злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі оперативними підрозділами Національної поліції України. Встановлено 
негативні причини, що вплинули на організаційні засади протидії етнічній організованій злочинності, яка 
являє собою загрозу інтересам людини й громадянина, суспільства та держави. Автор статті визначає 
конкретні напрями, які мають сприяти вирішенню проблеми підвищення ефективності протидії злочинам, 
що вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, 
обґрунтовує необхідність створення спільного міжнародного банку даних (автоматизовану інформаційну 
систему «Етнічна злочинність»).
Ключові слова: протидія, правоохоронні органи України, організовані групи, злочинні організації, етнічна 
злочинність, нормативно-правові акти.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна все
активніше стає об’єктом зростання заінтер-

есованості міжнародних злочинних угрупувань, 
зокрема у сфері легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, торгівлі людьми, нелегального 
переміщення зброї, небезпечних матеріалів та нар-
котичних засобів. Збільшується кількість нелегаль-
них мігрантів та набуває все більшого поширення 
організована етнічна злочинність [1, с. 65–66].

В умовах сьогодення особливо гостро поста-
ло питання протидії злочинам, що вчинюються 

представниками окремих національностей чи 
народностей, виходячи з притаманної їм кримі-
нальної спеціалізації. З численних повідомлень 
засобів масової інформації, друкованих видань 
та власних спостережень можна дійти висновку, 
що рівень учинення злочинів представниками 
етнічних меншин в нашій державі залишається 
стабільно високим. Такі етнічні групи форму-
ються на основі національної та кланової спо-
рідненості, прийнятих традицій та звичаїв, для 
них характерна спеціалізація за окремими вида-
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ми злочинів. Частково це обумовлено зв’язками 
з кримінальними елементами на батьківщині чи 
наявністю традиційних видів злочинної діяльнос-
ті стосовно конкретного етносу: корисливі зло-
чини, вимагання, шахрайства, торгівля зброєю, 
наркоторгівля, нелегальна міграція та торгівля 
людьми тощо.

Протидія злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами й злочинними організаціями, 
що сформовані на етнічній основі потребує осо-
бливої уваги та особливих підходів, враховуючи 
їх національні (етнічні) психологічні особливості, 
у зв’язку з цим це дослідження набуває акту-
альності як у теоретичному, так і в практично-
му плані. Саме така, сприятлива для організова-
ної етнічної злочинності ситуація, містить у собі 
загрозу її проникнення практично у всі сфери 
суспільних відносин, що суттєво шкодить дер-
жавним інтересам та іміджу України на міжна-
родному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичну базу дослідження становлять наукові 
праці українських і зарубіжних вчених, які ви-
вчали різні аспекти проблеми протидії етнічній 
злочинності. Зокрема, внесок у розробку цієї 
проблеми зробили І. В. Анжиров, В. В. Босен-
ко, Г. М. Геворгян, Г. П. Жаровська, В. Ф. Зва-
рич, А. М. Зюков, О. О. Леляк, М. А. Касьяненко, 
І. Х. Касаєв, М. П. Клейменов, В. М. Матвійченко, 
С. О. Павленко, В. А. Пономаренков, Е. К. Рабда-
нова, В. В. Ремський, В. Г. Рубцов, О. Н. Смирно-
ва, І. С. Стіхарня, Ю. О. Стрелковська, В. О. Тю-
нін, О. І. Фойгель, Е. І. Хегай, Р. Г. Чевходзе, 
О. Ю. Шостка, А. М Щукин, В. В. Юсупов та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В цілому стан етнічної злочин-
ності характеризується постійним збільшенням 
числа вчинених злочинів, у тому числі тяжких 
та особливо тяжких, активізацією їх професійної 
діяльності в різних регіонах країни, появою таких 
злочинів, як незаконне розповсюдження наркоти-
ків, тероризм, торгівля людьми та інші, залежні 
від рівня кримінальної міграції та впливу транс-
національної організованої злочинності [2].

На сьогодні українська держава ставить се-
ред пріоритетів роботи Національної поліції про-
тидію латентній, організованій, міжрегіональній 
та етнічній злочинності [3]. Звичайно, що на сьо-
годні велику увагу привертають до себе саме ет-
нічні злочинні формування, що обумовлює акту-
альність обраної теми.

Метою статті є визначення конкретних 
суб’єктів, які здійснюють протидію злочинам, що 
вчиняються організованими групами й злочин-
ними організаціями, які сформовані на етнічній 
основі, здійснення аналізу системи національного 
та міжнародного законодавства, що регулюють 
діяльність таких суб’єктів, які здійснюють про-
тидію етнічній злочинності, а також розроблення 
конкретних пропозицій щодо оптимізації законо-
давчого забезпечення такої діяльності, зокрема, 
у сфері протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами та злочинними організація-
ми, які сформовані на етнічній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суб’єкти протидії злочинності утворюють цілісну 
у функціональному й організаційному відношен-
ні систему, з’єднану спільністю мети та управ-

ління у сфері протидії злочинності. Складність 
цієї системи обумовлена, з одного боку, багато-
гранністю виконуваних завдань по забезпечен-
ню безпеки, запобіганню, профілактиці, припи-
ненню, розкриттю і розслідуванню злочинів, а 
з іншою – розподілом завдань між суб’єктами 
різних рівнів, що обумовлене ієрархічною побу-
довою системи. Дана система є складною соці-
альною організацією, бо вхідні в неї групи од-
норідних органів утворюють відносно самостійні 
організаційні формування, які функціонують на 
основі тотожних закономірностей. Кожне з таких 
формувань є підсистемою більш великої системи 
та водночас складається зі своїх підсистем [4].

Як зазначають науковці, оскільки злочин-
ність, зокрема й організована етнічна, породжу-
ється складним причинним комплексом, проти-
дія їй може бути ефективною лише за умови 
формування відповідної системи комплексних 
економічних, соціальних, правових та організа-
ційних заходів, спрямованих на нейтралізацію, 
блокування, витіснення цього небезпечного яви-
ща на засадах здійснення спеціальної правоохо-
ронної діяльності [5]. Ядром такої діяльності має 
стати принципово нова правоохоронна структу-
ра, здатна оперативно реагувати на ті виклики 
й загрози, які нині виникають із боку організова-
ної етнічної злочинності [6, с. 477].

В широкому значенні в протидії злочинності 
беруть участь представницькі органи, органи ви-
конавчої влади, судові органи; весь комплекс під-
приємств, установ і організацій, що функціону-
ють в різних сферах соціальної життєдіяльності; 
громадські об’єднання та окремі громадяни. Про-
те, вказана діяльність здійснюється переважною 
більшістю названих органів або організацій су-
путніх в процесі вирішення інших завдань. Лише 
для порівняно невеликої частини цих суб’єктів, 
які реалізують спеціальні цілі та завдання про-
тидії злочинності, наділені відповідними права-
ми й обов’язками з впливу на ті або інші кримі-
ногенні фактори та у зв’язку з цим здійснюють 
відповідне інформаційне, методичне, ресурсне, 
кадрове забезпечення, вказана діяльність є спе-
ціально обумовленою [7].

В рамках протидії злочинності неможливо не 
згадати про суб’єктів, які її здійснюють. Залежно 
від цілей, завдань та функціональних обов’язків, 
суб’єктів протидії злочинності умовно можна 
поділити на дві групи: а) суб’єкти протидії зло-
чинності, які діють на загальносоціальному рівні; 
б) спеціальні суб’єкти протидії злочинності. До 
спеціальних суб’єктів протидії злочинності на-
лежать: органи, які спеціально створені для бо-
ротьби зі злочинністю (які діють у рамках кри-
мінального судочинства); органи, що здійснюють 
інші функції (діють поза рамками кримінального 
судочинства) [8, с. 21].

Змістовна сторона поняття «протидія злочин-
ності» містить два аспекти: кримінально-право-
вий і кримінологічний. Кримінально-правовий 
аспект становить діяльність правоохоронних ор-
ганів з виявлення й розслідування злочинів, ви-
явлення винних осіб і притягнення їх до встанов-
леної законом відповідальності, судовий розгляд 
кримінальних справ і виконання покарань. Кри-
мінологічний аспект становить діяльність право-
охоронних і інших органів із виявлення чинних 
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детермінант злочинності, їх усунення, ослаблен-
ня, нейтралізації, а також запобігання виникнен-
ню нових [9, с. 93].

Основними напрямками діяльності правоохо-
ронних є: забезпечення законності, запобігання 
виникненню причин і умов учинення суспіль-
но-небезпечних діянь, недопущення їх розвитку 
і ліквідація наслідків, протидія злочинності й ін-
шим кримінальним правопорушенням.

Згідно з законом України «Про державний за-
хист працівників суду і правоохоронних органів», 
до правоохоронних органів відносять – органи 
прокуратури, Національної поліції, служби без-
пеки, Військової служби правопорядку у Зброй-
них Силах України, Національне антикорупційне 
бюро України, органи охорони державного кор-
дону, органи доходів і зборів, органи та устано-
ви виконання покарань, слідчі ізолятори, органи 
державного фінансового контролю, рибоохоро-
ни, державної лісової охорони, інші органи, які 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні 
функції [10].

Перераховані в наведеній нормі закону дер-
жавні структури належать до правоохоронних 
органів у широкому змістовному понятті. У вузь-
кому ж понятті до правоохоронних органів нале-
жать органи прокуратури, Національної поліції, 
служби безпеки, антикорупційне бюро України, 
органи охорони державного кордону, органи до-
ходів і зборів, органи й установи виконання пока-
рань, слідчі ізолятори, органи державного фінан-
сового контролю, поєднані в одну групу – органи 
кримінальної юстиції. Вказані органи викону-
ють особливу роль серед спеціальних суб’єктів 
протидії злочинності в цілому і кримінологічно-
го запобігання, зокрема. Виділення цих органів 
в окрему групу зумовлено наявністю в них осно-
вних загальних першочергових функцій – про-
тидії злочинності [8, с. 21].

В. І. Воронов вважає, що протидія злочин-
ності – це безперервний процес, у межах якого 
одночасно й паралельно здійснюються загально-
соціальні та спеціальні заходи, що спрямовані на 
нейтралізацію криміногенних факторів і безпо-
середньо на запобігання й розкриття злочинів, 
мета яких оздоровлення криміногенної ситуації, 
зниження фізичної, моральної й матеріальної 
шкоди, заподіяної злочинами [11, с. 37].

О. Бандурка та О. Литвинов вважають, що 
протидія злочинності являє собою особливий ін-
тегрований, багаторівневий об’єкт соціального 
управління, який складає різноманітна за фор-
мами діяльність відповідних суб’єктів, які вза-
ємодіють у вигляді системи різнорідних заходів, 
спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших 
можливостей ефективного впливу на злочинність 
з метою зниження інтенсивності процесів детер-
мінації злочинності на усіх рівнях, нейтралізації 
дії її причин та умов для обмеження кількості 
злочинних проявів до соціально толерантного 
рівня [12, с. 44–45].

Так, Р. С. Веприцький вважає, що протидія 
злочинності розуміється як предметно наявна 
система соціальних заходів, які мають викону-
ватись органами держаної виконавчої влади, 
спеціалізованими правоохоронними органами 
й формуваннями громадськості та окремими гро-
мадянами, застосовуючи чинне законодавство, 

міжнародні правові норми в сфері боротьби зі 
злочинністю, практичний досвід і досягнення на-
уки [13, с. 138].

Слушною є думка О. Ігнатова про те, що ро-
довим терміном є саме «протидія злочинності», 
під якою він розуміє систему різноманітних видів 
діяльності та комплексних заходів (які здійсню-
ються суспільством та державою), спрямованих 
на запобігання, усунення, нейтралізацію та об-
меження (ослаблення) факторів, детермінуючи 
злочинність [14, с. 467].

Схожим є підхід О. Шостко, яка включає 
у зміст поняття «протидія злочинності» діяль-
ність, спрямовану на мінімізацію суперечностей 
та чинників, що породжують злочинність або 
сприяють їй, на скорочення окремих видів зло-
чинів шляхом недопущення їх вчинення на різ-
них стадіях злочинної поведінки (заходи запо-
бігання злочинності), а також адекватні заходи 
реагування на вже вчинені злочини [15, с. 31].

На нашу думку протидія злочинності – це 
безперервний процес, у межах якого одночасно 
й паралельно здійснюються загальносоціальні 
та спеціальні заходи, як гласного, так і негласно-
го характеру, які проводяться у тісній взаємодії 
різних державних органів, діяльність останніх 
спрямована на виявлення та розкриття злочинів. 
Тому протидія злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами та злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі потребує осо-
бливих підходів, враховуючи їх національні (ет-
нічні) особливості.

Створення системи спеціальних правоохо-
ронних органів, що здійснюють протидію зло-
чинам, що вчиняються організованими групами 
й злочинними організаціями, які сформовані на 
етнічній основі пояснюється тим, що саме це 
суспільно-небезпечне явище відрізняється спе-
цифічними ознаками, швидкими темпами зрос-
тання та поширеності, особливостями протидії 
з боку правоохоронних органів України.

У зв’язку з цим лише спеціальним підрозді-
лам, які уповноважені здійснювати оперативно-
розшукову діяльність, а також з використанням 
гласних, негласних штатних та позаштатних 
працівників [16] під силу здійснювати протидію 
організованим групам і злочинним організаціям, 
які сформовані на етнічній основі.

Тому, виходячи із положення статті 5 За-
кону України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність», законодавець виділив ряд підрозділів 
яких уповноважив на здійснення протидії зло-
чинам, що вчиняються організованими групами 
й злочинними організаціями, які сформовані на 
етнічній основі.

Саме у межах своїх повноважень відповідні 
суб’єкти, тобто оперативні підрозділи різних ві-
домств України проводять необхідні оперативно-
розшукові заходи щодо попередження, своєчасно-
го виявлення і припинення злочинів та викриття 
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, 
здійснюють профілактику правопорушень, згідно 
зі своїми обов’язками, що і являється ефективною 
протидією організованим групам і злочинним ор-
ганізаціям, які сформовані на етнічній основі.

Отже, безпосередньо оперативними підрозді-
лами, які в першу чергу здійснюють протидію 
злочинам, що вчиняються організованими група-
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ми та злочинними організаціями, які сформовані 
на етнічній основі є:

– Національна поліція. Так, в системі Націо-
нальної поліції України оперативно-розшуковою 
діяльністю займаються підрозділи кримінальної 
та спеціальної поліції: кримінальної поліції, до 
складу якої входять підрозділи карного розшу-
ку, підрозділи внутрішньої безпеки, підрозді-
ли кіберполіції, підрозділи захисту економіки, 
підрозділи кримінальної розвідки, підрозділи 
пов’язані з торгівлею людьми, підрозділи про-
тидії наркозлочинності, підрозділи оперативної 
служби, підрозділи оперативно-технічних захо-
дів, підрозділів виявлення небезпечних матеріа-
лів та екологічних злочинів);

– Державне бюро розслідувань – внутрішньої
безпеки, забезпечення особистої безпеки;

– Служба безпеки України – контррозвідкою,
військовою контррозвідкою, захистом національ-
ної державності, спеціальними підрозділами по 
боротьбі з корупцією та організованою злочин-
ністю, оперативно-технічними підрозділами, під-
розділами внутрішньої безпеки, оперативного 
документування, боротьби з тероризмом і захис-
ту учасників кримінального судочинства та пра-
цівників правоохоронних органів;

– Служба зовнішньої розвідки України – аген-
турної розвідки, оперативно-технічними, власної 
безпеки;

– Державна прикордонної служби України –
розвідувальним органом спеціально уповнова-
женого центрального органу виконавчої влади 
у справах охорони державного кордону (аген-
турної розвідки, оперативно-технічним, власної 
безпеки), оперативно-розшуковими підрозділами 
відповідно спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади у справах охорони 
державного кордону та його територіальних орга-
нів, підрозділами з охорони державного кордону 
органів охорони державного кордону та Морської 
охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, за-
безпечення власної безпеки, оперативного доку-
ментування та оперативно-технічними;

– управління державної охорони – підрозді-
лом оперативного забезпечення охорони виключ-
но з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, 
щодо яких здійснюється державна охорона;

– органів доходів і зборів – оперативними під-
розділами податкової міліції та підрозділами, які 
ведуть боротьбу з контрабандою;

– органів і установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів Державної кримінально-
виконавчої служби України;

– розвідувальний орган Міністерства оборони
України – оперативними, оперативно-технічни-
ми, власної безпеки;

– Національне антикорупційне бюро Укра-
їни – детективів, оперативно-технічними, вну-
трішнього контролю [16].

Стаття 5 Закону України «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю» визначила систему органів, які здій-
снюють протидію злочинам, що вчиняються 
організованими групами й злочинними організа-
ціями, які сформовані на етнічній основі.

Зокрема, відповідно до норм даного закону 
до таких органів відносять: а) спеціально ство-
рені для боротьби з організованою злочинністю 

державні органи; б) державні органи, які беруть 
участь у боротьбі з організованою злочинністю 
в межах виконання покладених на них інших 
основних функцій [17].

До державних органів, спеціально створених 
для боротьби з організованою злочинністю, на-
лежать: а) Координаційний комітет по боротьбі 
з корупцією й організованою злочинністю при 
Президенті України; б) спеціальні підрозділи по 
боротьбі з корупцією та організованою злочин-
ністю Служби безпеки України.

В разі необхідності Верховною Радою України 
на постійній або тимчасовій основі можуть бути 
створені й інші спеціальні органи для боротьби 
з організованою злочинністю.

До державних органів, які беруть участь у бо-
ротьбі з організованою злочинністю, належать: 
а) органи Національної поліції та Служби без-
пеки України; б) органи прокуратури України; 
в) органи доходів і зборів, органи Державної при-
кордонної служби України та органи державного 
фінансового контролю; г) органи й установи ви-
конання покарань та слідчі ізолятори; д) розвід-
увальний орган Міністерства оборони України; 
е) Служба зовнішньої розвідки України; є) На-
ціональне антикорупційне бюро України [17].

Так, «Звіт про результати боротьби з органі-
зованими групами та злочинними організаціями», 
який затверджений наказом ГПУ від 23.10.2012 р. 
№ 103 за погодженням з Держстатом України 
зазначено такі правоохоронні органи, які безпо-
середньо здійснюють виявлення організованих 
груп і злочинних організацій, які сформовані на 
етнічній основі, а саме Прокуратура України, 
Національна поліція, Служба безпеки, органи, 
що здійснюють контроль за додержанням подат-
кового законодавства [18].

Отже, безпосередніми суб’єктами які здійсню-
ють протидію злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами й злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі є Національ-
на поліція України та Служба безпеки України. 
В Україні за часів радянського минулого проти-
дія етнічній злочинності не була властива право-
охоронним органам.

Стосовно останнього аспекту певні зрушення 
відбулися лише протягом 2007–2008 років. Так, 
у складі Департаменту карного розшуку створено 
окремий підрозділ із напрацювання й реалізації 
стратегії боротьби з етнічною злочинністю [19]. Ана-
логічний підрозділ утворено 2007 року і в Службі 
безпеки України [20]. Координаційні функції покла-
дено, зокрема, на прокуратуру [21; 22].

Отже, у 2007 році в Департаменті карного роз-
шуку МВС України створено підрозділ протидії 
етнічній злочинності. На цей підрозділ покладене 
завдання координації та надання практичної до-
помоги регіонам у документації протиправної ді-
яльності іноземців. Також аналогічні підрозділи 
створені у великих обласних центрах України [23].

Водночас Ю. Луценко поінформував при-
сутніх на зустрічі про те, що МВС реалізує 
План заходів щодо протидії расизму на період 
до 2009 року, яким визначено пріоритетні на-
прямки діяльності з попередження та розкриття 
злочинів, що вчиняються на расовому підґрун-
ті, протидії неонацистським і скінхедівським ор-
ганізаціям. Так, у рамках цього Плану в червні 
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минулого року у складі Департаменту карного 
розшуку було створено окремий підрозділ з на-
працювання й реалізації стратегії боротьби з ет-
нічною злочинністю [24].

У 2011 році у центральних апаратах ГУМВС, 
УМВС по областях також було створено нові під-
розділи боротьби з етнічною організованою злочин-
ністю та екстремізмом у структурі УБОЗу. Одним 
із головних напрямів діяльності таких спецпідроз-
ділів БОЗ була протидія злочинам, що вчиняються 
організованими групами й злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі. 12 люто-
го 2015 року Верховною Радою України прийнято 
рішення щодо ліквідації УБОЗу. У зв’язку з лік-
відацією УБОЗу та реформування МВС України 
частина функцій по боротьбі з організованою зло-
чинністю були передані до Департаменту карно-
го розшуку, а частина – до управління боротьби 
з економічною злочинністю [25].

Отже, під час реорганізації управління по бо-
ротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ), а 
фактично його ліквідації в структурі ДКР МВС 
було створено відділ з організації боротьби з гру-
повою та етнічною злочинністю [26].

Однією з головних функцій даного підрозді-
лу є ужиття заходів, спрямованих на усунення 
негативного впливу етнічної злочинності, ради-
кальних і неформальних молодіжних об’єднань 
та рухів на оперативну обстановку в державі, 
підготовка управлінських рішень щодо своєчас-
ного реагування на загострення цієї проблеми 
та недопущення порушень громадського порядку 
їх учасниками [27].

У контексті вищевикладеного, а саме у зв’язку 
з реформуванням УБОЗ було ліквідовано ряд 
спеціальних підрозділів по боротьбі з тероризмом, 
звільнення заручників, а саме: «Сокіл», «Титан», 
«Беркут», «Грифон» і створено на їх базі єдиний 
спецпідрозділ по типу SWAT. Це, напевно, пра-
вильно. Але ми говоримо на сьогодні про УБОЗ як 
про оперативний підрозділ, який ефективно здій-
снював протидію злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами та злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі. Підрозділи по 
боротьбі з організованою злочинністю нині були 
найбільш підготовлені в Україні підрозділи полі-
ції, найбезпечніші й професійні з усіх точок зору 
для організованих груп і злочинних організацій, 
які сформовані на етнічній основі.

Зокрема, втрачено досвід, що напрацьову-
вався десятиріччями у напрямку оперативної 
роботи, напрацьованих негласних джерел та ін-
шої важливої інформації, що сприяла роботі ба-
гатьох професійних оперативних працівників, 
тощо [28, с. 77].

Зараз фактично протидію злочинам, що вчи-
няються організованими групами й злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі 
здійснюють лише оперативні підрозділи Націо-
нальній поліції України.

Аналізуючи статистичні дані щодо виявлення 
злочинів, що вчиняються організованими група-
ми та злочинними організаціями, які сформова-
ні на етнічній основі оперативними підрозділами 
Національної поліції України, слід констатувати, 
що з ліквідацією УБОЗу з 2015 року така діяль-
ність геть знівельована, так у 2012 році виявлено 
організованих груп і злочинних організацій, які 

сформовані на етнічній основі – 19, у 2013 – 21, 
у 2014 – 19, у 2015 – 8, у 2016 – 6 [29; 18]. Згід-
но з вказаними статистичними даними видно, 
що оперативні підрозділи Національної поліції 
України не мають відповідного досвіду роботи 
з даного напряму, і з цим завданням не справля-
ються. Отже, розглянувши та проаналізувавши 
підрозділи НПУ (ОВС), які здійснюють протидію 
злочинам, що вчиняються організованими група-
ми та злочинними організаціями, які сформовані 
на етнічній основі розглянемо підрозділи Служби 
безпеки України, які також у свою чергу проти-
діють етнічній злочинності.

Сьогодні спецслужби України разом з компе-
тентними органами намагаються знайти способи 
«нейтралізації» етнічних злочинних угрупувань [30].

Іншою проблемою, якою займається СБУ в рам-
ках протидії відмиванню грошей, є відстеження 
фінансових потоків, що використовуються для фі-
нансової підтримки тероризму. Сьогодні в Україні 
під підозрою у здійсненні такої діяльності знахо-
дяться етнічні злочинні угрупування вихідців із 
Чечні й країн Близького Сходу. Ці угрупування 
отримують кошти від наркобізнесу, рекету своїх 
земляків і всі вони мають норми відрахування про-
центу від злочинного доходу на потреби «джихаду» 
Крім того, зафіксована їх діяльність з розповсю-
дження фальшивих доларів США, дуже якісного 
вироблених на Близькому Сході [31].

На законодавчому рівні ст.10 Закону Украї-
ни «Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю» від 30.06.1993 р. 
Управління «К» визначено спеціальним підроз-
ділом по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю в системі СБ України. Тогочасне 
Управління «К» із 159 співробітників складалося 
з п’яти оперативних підрозділів, інформаційно-
аналітичного відділу та секретаріату, перед яки-
ми були поставлені основні завдання: протидія 
корупції у правоохоронних органах, структурах 
державної влади та управління, і громадських 
організаціях; боротьба з мафіозними структура-
ми у сфері економіки, озброєними формуваннями 
професійних злочинців, пов’язаними з корумпо-
ваними елементами в органах влади та управлін-
ня, контрабандою, наркобізнесом, незаконними 
валютними операціями; протидія міжрегіональ-
ній злочинності [32].

Водночас зауважимо, що, попри велику кіль-
кість органів, які за своїми функціональними 
обов’язками повинні протидіяти злочинам, що 
вчиняються організованими групами й злочин-
ними організаціями, які сформовані на етнічній 
основі, успіхи такої роботи є сумнівними, а ре-
альні результати зусиль правоохоронної системи 
викликають занепокоєння.

Ми вважаємо, що необхідно розробити ал-
горитм дій щодо протидії злочинам, що вчиня-
ються організованими групами й злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі 
в Україні, для цього прийняти спільний відо-
мчий наказ (Генеральної прокуратури України, 
Національної поліції України, СБУ тощо), пока-
зати індикатори ОЗУ, що сформовані на етніч-
ній основі, індикатори сфери злочинної діяль-
ності та індикатори впливу, а також фактори, 
пов’язані зі злочинністю, взявши за основу ін-
дикатори ОЗУ Європолу.
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Важливе місце в системі національного законо-
давства посідають міжнародні договори й угоди, 
ратифіковані українським парламентом і учасни-
ком яких є Україна. До міжнародних документів, 
які регламентують діяльність щодо протидії зло-
чинам в цілому та за окремими її напрямами зо-
крема, належать угоди про співробітництво між 
правоохоронними органами України та правоохо-
ронними структури світового масштабу.

Вивчення міжнародного співробітництва по 
боротьбі з етнічною організованою злочинністю 
вказало на існування спеціальних міжнарод-
них правоохоронних структур, одними з функ-
цій яких є припинення незаконної діяльності 
етнічних злочинних груп. Такою правоохорон-
ною організацією світового масштабу являється 
International Criminal Police Commission (Інтер-
пол). Існування подібних структур можна визна-
чити як один з організованих відповідей світо-
вої спільноти на протиправну діяльність таких 
груп. На регіональному рівні найбільш розвинена 
така співпраця в Європі – European Police Office 
(Європол) та країнах-учасницях СНД – Бюро по 
координації боротьби з організованою злочинніс-
тю та іншими небезпечними видами злочинів на 
території держав-учасниць СНД (БКБОЗ), в ін-
ших же геополітичних регіонах питання створен-
ня подібних організацій залишається відкритим. 
Однак, попри наявні міжнародні акти різних рів-
нів і роботу міжнародних правоохоронних орга-
нізацій, проблема боротьби з транснаціональною 
етнічною організованою злочинністю залишаєть-
ся проблемою світового масштабу [33].

У квітні 1992 року для координації взаємо-
дії органів правопорядку в боротьбі з криміна-
лом на пострадянському просторі приступило до 
роботи Нарада міністрів внутрішніх справ Спів-
дружності Незалежних Держав. Пізніше було 
прийнято рішення про перетворення його в Раду 
міністрів внутрішніх справ держав – учасниць 
СНД (РМВС).

Робочим органом нової міжнародної струк-
тури стало створене рішенням Ради глав урядів 
СНД від 24 вересня 1993 року Бюро з координації 
боротьби з організованою злочинністю та інши-
ми небезпечними видами злочинів на території 
держав – учасниць Співдружності Незалежних 
Держав [34]. До БКБОЗ увійшли такі держави: 
Білорусь, Росія, Азербайджан, Вірменія, Казах-
стан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Турк-
меністан та Узбекистан.

Головне завдання Бюро – координація і під-
вищення ефективності взаємодії міністерств вну-
трішніх справ держав – учасниць СНД в боротьбі 
з організованою злочинністю, тероризмом, неза-
конним обігом наркотиків та іншими небезпечни-
ми видами злочинів.

З 2004 року в структурі Бюро функціонує під-
розділ з координації боротьби з незаконним обігом 
наркотиків та їх прекурсорів, яке має свою регі-
ональну оперативну групу з дислокацією в місті 
Душанбе. Можливості антинаркотичного підрозді-
лу БКБОЗ і його регіональної групи використо-
вуються для вирішення стратегічного завдання – 
перекриття каналів міжнародного наркотрафіку 
з Центрально-Азіатського регіону в Росію та інші 
держави СНД, виявлення і викриття транснаціо-
нальних злочинних спільнот [34].

Неодноразово в аналітичному огляді «Про 
результати боротьби з організованою злочин-
ністю на території держав – учасниць СНД» 
БКБОЗ зазначає, що наявність на території дер-
жав – учасниць СНД організованої злочинності, 
що формується, як правило, за етнічною озна-
кою, є серйозним криміногенним фактором, зна-
чно ускладнює оперативні обставини не тільки 
в окремо взятому регіоні, але і в цілому на про-
сторі Співдружності [35, с. 19].

Організовані групи з-поміж громадян дер-
жав – учасниць СНД і інших держав, є специ-
фічні об’єднання, що формуються за національ-
ною ознакою, тобто складаються в основному 
з осіб однієї або декількох національностей. У по-
рівнянні з іншими злочинними формуваннями, 
національні мають більш згуртований харак-
тер, оскільки корисливі мотиви підкріплюються 
традиційною ієрархією національної діаспори. 
Ця обставина забезпечує життєздатність такої 
кримінальної групи, підвищує опірність зовніш-
ньому впливу з боку суперницьких злочинних 
груп. Вони мобільні при підготовці та вчиненні 
злочинів, добре пристосовуються до нових умов, 
використовуючи часом у своїх злочинних цілях 
легально чинні національні структури [35, с. 13]. 
Одночасно з метою розширення своїх можливос-
тей і максимальні полегшення злочинної діяль-
ності вони йдуть на тимчасовий союз з іншими 
етнічними злочинними формуваннями, що є од-
нією з тривожних тенденцій в сфері забезпечен-
ня захисту конституційних прав і свобод грома-
дян країн Співдружності [35, с. 14].

Етнічним організованим злочинним угрупо-
ванням притаманна спеціалізація за окремими 
видами злочинної діяльності. У деяких випад-
ках це обумовлено зв’язками з організованою 
злочинністю на батьківщині та традиційними 
видами злочинної активності. Так, за оцінками 
фахівців Європолу на території Європи існує та-
кий розподіл: традиційно турецькі та албанські 
організовані злочинні угруповання займаються 
імпортом та розповсюдженням наркотиків, зо-
крема героїну. Для румунських та болгарських 
ОЗГ характерні корисні злочини та торгівля 
людьми. Китайські ОЗГ сприяють нелегальній 
міграції та торгівлі людьми з метою подальшої 
сексуальної експлуатації. Вони також отримують 
прибуток від контрабанди в країни-члени Євро-
пейського Союзу [36]. Європол періодично готує 
звіти – «SOCTA» (Serious and Organized Crime 
Threat Assessment) про організовану злочинність 
та етнічну злочинність зокрема. У таких звітах 
зазначається та здійснюється оперативний ана-
ліз заходів, до яких вдаються держави-члени; 
готуються стратегічні звіти щодо дослідження 
злочинності; виконуються експертизи й нада-
ється технічна підтримка в рамках розслідувань 
і операцій всередині ЄС; а також висвітлюєть-
ся інформація, що сприяє гармонізації процедур 
розслідування у державах-членах [37].

На даний момент Європол координує роботу 
поліцейських служб усіх 28 країн-учасниць Єв-
ропейського Союзу. На відміну від національних 
поліційних сил, Європол не має власних слід-
чих органів. Європол тісно співпрацює з право-
охоронними органами в 28 країнах-учасницях ЄС 
та іншими країнами-партнерами і організаціями, 
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що не входять в ЄС, таких як Австралія, Канада, 
США і Норвегія [38]. Також Європол має взаємо-
відносини з країнами, що входять в ЄС, і з орга-
нізаціями, які взаємодіють з Європолом на основі 
угод про співпрацю: Албанії, Австралії, Канади, 
Колумбії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії, Інтерпо-
лу та правоохоронними органами США: Бюро ал-
коголю, тютюну, вогнепальної зброї й вибухових 
речовин (ATF), по боротьбі з наркотиками (DEA), 
Секретної служби (USSS); Федерального бюро 
розслідувань (ФБР); імміграційного і митного за-
конодавства (ICE) і Internal Revenue Service (IRS). 
Ця мережа має захищені канали зв’язку, що на-
даються Європолом. Крім того, Європол має двох 
зв’язкових співробітників, що відряджаються до 
м. Вашингтон (США) і Штаб-квартири Інтерполу 
в м. Ліон, Франція [38].

Значну стурбованість викликають ОЗГ, сфор-
мовані на етнічній основі, у зв’язку з тим, що 
більшість з них має міжнародні зв’язки, як пра-
вило з організованими угрупованнями на своїй 
батьківщині. Спеціалісти Європолу у своєму звіті 
відносно стану організованої злочинності зазна-
чають, що основні активи та керівництво етнічно 
однорідних злочинних груп знаходяться за кор-
доном [36]. Крім того, на практиці зустрічають-
ся навіть випадки, коли частина прибутку від 
злочинної діяльності передається до державної 
казни країни походження членів етнічної ОЗГ 
[39, с. 55]. Окрему проблему становить фінансу-
вання терористичних організацій представника-
ми етнічної організованої злочинності.

Для протидії вище вказаним злочинним 
групам та злочинним організаціям, які сфор-
мовані на етнічній основі важливою є співпра-
ця між органами правосуддя на національному, 
європейському (EUROPOL, FRONTEX, OLAF, 
ОБСЄ, Рада Європи) та міжнародному рівнях 
(INTERPOL, FATF, ООН). Поміж іншого, така 
співпраця спрямована на розвиток обміну інфор-
мацією, засобами зв’язку, а також сучасними ме-
тодами та засобами розслідування кримінальних 
правопорушень, що вчиняються у складі органі-
зованих груп і злочинних організацій [40, с. 24; 
41, с. 177], які сформовані на етнічній основі.

Слід констатувати активізацію роботи право-
охоронних органів над реалізацією проекту «Мі-
леніум» (ініціатором є Інтерпол та країни-члени 
організації з протидії міжнародній євразійській 
злочинності). Метою створення проекту є проти-
дія поширенню впливу євразійських організова-
них злочинних груп, зокрема, тих, які діють на 
території країн колишнього СРСР, на території 
європейських країн та країн-членів Європей-
ського Союзу. У проекті беруть участь 42 країни, 
в тому числі й Україна.

Також, на розгляді у Верховній Раді України 
знаходиться проект Закону України «Про рати-
фікацію Меморандуму про взаєморозуміння між 
Україною та Європейським поліцейським офі-
сом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку», 
що фактично надасть можливість за допомогою 
захищеної лінії зв’язку здійснювати обмін ін-
формацією між Україною та країнами-членами 
Європейського Союзу через Європол в режимі 
реального часу для протидії транснаціональній 
злочинності на національному та міжнародному 
рівнях [41, с. 177–178].

Інтерпо́л – організація, що займається пошу-
ком певного об’єкта, людини, сприяє пошукам 
поліції. До складу входять 190 країн світу, які 
фінансують організацію на суму $59 мільйонів 
шляхом щорічних внесків; За розміром друга 
міжнародна міжурядова організація після ООН. 
Штаб-квартира знаходиться в Ліоні, Фран-
ція. У кожній з країн, що входять в Інтерпол, 
у структурі національних правоохоронних орга-
нів створені Національні центральні бюро (НЦБ), 
що є органами по взаємодії національних пра-
воохоронних органів з НЦБ Інтерполу інших 
країн і Генеральним секретаріатом Інтерполу. 
Основним завданням є координація зусиль окре-
мих країн і проведення єдиної політики в галузі 
боротьби з загальнокримінальною злочинностю. 
Серед інших основних завдань можна відзначити 
координацію міжнародного розшуку, а також бо-
ротьбу з: торгівлею людьми, організованими зло-
чинними спільнотами, контрабандою наркотиків, 
злочинами у сфері економіки та високих техно-
логій, фальшуванням, підробкою цінних паперів 
та дитячою порнографією [42].

Фахівці з Інтерполу, прагнучи якомога повні-
ше відбити різноманітність досліджуваного яви-
ща, виділяють чотири види організованих зло-
чинних груп: товариства за типом родин мафії 
з твердою ієрархією, внутрішніми правилами 
й «кодексом честі»; найчастіше багатопрофіль-
ні, що діють у різних сферах легального і неле-
гального бізнесу; угруповання, що діють в одній 
чи декількох досить вузьких сферах незаконної 
діяльності та не мають такої твердої структу-
ри; злочинні групи, що формуються за етнічним 
принципом; терористичні організації, що пере-
слідують політичні цілі [43, с. 148].

Розглянувши спеціальні міжнародні право-
охоронні структури Інтерпол, Європол, БКБОЗ, 
однією з функцій яких є припинення незакон-
ної діяльності етнічних злочинних груп пере-
йдемо до розгляду спеціальних правоохорон-
них структур в окремих державах світу. Так, 
у 1982 р. в Кримінальний кодекс Італії було вве-
дено ст. 416-bis, у якій зазначається: «Кожен, 
хто бере участь в об’єднанні мафіозного типу, що 
складається з трьох або більше осіб, карається. 
Усі ті, хто створюють, керують або організову-
ють об’єднання, караються» [44, с. 95].

В Італії для боротьби з організованою зло-
чинністю, в тому числі й корупцією, створено 
міжвідомчий спеціальний орган – «Управління 
розслідувань Антимафія» (ДІА). Основна части-
на кадрів ДІА складають фахівці слідчих орга-
нів Державної поліції, карабінерів та Фінансової 
гвардії із залученням цивільних фахівців у галу-
зі інформатики, технічного та адміністративного 
забезпечення. До компетенції цього органу від-
несено злочини з наявністю ознак «угруповання 
мафіозного типу». У деяких інших державах по-
вноваження щодо протидії корупції покладено на 
одну із силових структур або їх розподілено між 
кількома відомствами [45, с. 45].

Парламент цієї країни заснував спеціальну 
Генеральну Раду по боротьбі з організованою 
злочинністю. Поряд з Генеральною Радою засно-
вані окружні управління по боротьбі з організо-
ваною злочинністю та мафією й окремо – Дер-
жавне управління по боротьбі з мафією.
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В цьому плані в 1993 році під тиском громад-
ськості був прийнятий закон «Про угрупування 
мафіозного типу», який встановив сувору відпо-
відальність за входження до злочинної організа-
ції типу мафія [45, с. 46].

Слід виокремити Російську Федерацію. Про-
відна роль у протидії етнічній злочинності від-
водиться органам внутрішніх справ Російської 
Федерації. З початку дев’яностих років минулого 
століття в структурі Головного управління по бо-
ротьбі з організованою злочинністю служби кри-
мінальної міліції МВС Росії існували спеціалізо-
вані підрозділи по оперативній розробці етнічних 
організованих злочинних груп і злочинних спіль-
нот. З урахуванням кримінальної активності ет-
нічних злочинних формувань робота на території 
Російської Федерації проводилася насамперед 
угрупувань, учасниками яких були громадяни 
Росії – вихідці з республік Північного Кавказу, 
громадян республік Закавказзя (Азербайджану, 
Вірменії, Грузії) і республік Середньої Азії (Ка-
захстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменіста-
ну, Узбекистану [46, с. 141–142].

З 1998 року в ініціативному порядку, у 2001 р. 
у Російській Федерації офіційно в структурі де-
партаменту МВС по боротьбі з організованою 
злочинністю створено підрозділи по боротьбі 
з етнічною злочинністю, тобто факт існування 
етнічних злочинних угруповань юридично визна-
но на рівні підзаконних актів Російської Федера-
ції [47]. Так в наказі Генпрокуратури Росії «Про 
єдиний облік злочинів», визначено, що віднесен-
ня злочинного угруповання до етнічного не ви-
значається однорідністю її національного скла-
ду, він може бути змішаним. Етнічну належність 
угруповання визначають ті, хто займає в ній 
передове положення [48]. В даний час функції 
боротьби з етнічною злочинністю покладено на 
Головне управління карного розшуку МВС Росії.

Указ Президента РФ від 7 травня 2012 року 
№ 602 «Про забезпечення міжнаціональної зго-
ди» один із пунктів передбачає припинення ді-
яльності організованих злочинних груп, сформо-
ваних за етнічним принципом.

Забезпечена наступальність при реалізації 
заходів, спрямованих на припинення злочинної 
діяльності організованих груп, сформованих за 
етнічним принципом. В тому числі:

1) створення (шляхом перерозподілу чисель-
ності) в суб’єктах зі складною криміногенною об-
ставою підрозділів по боротьбі з організованими 
злочинними групами, сформованими за етнічним 
принципом – грудень 2013 року;

2) Проведення звітів керівників територіаль-
них органів МВС Росії перед громадянами про 
результати виконаної роботи по боротьбі з екс-
тремізмом, а також злочинної діяльності органі-
зованих груп, сформованих за етнічним принци-
пом – щорічно [49].

У 2013 році МВС Росії повідомило, що в країні 
з’являться спецпідрозділу по боротьбі з етнічною 
злочинністю. Причому в плані роботи відомства 
на 2014–2018 роки уточнено: такі структури 
створять насамперед «в регіонах зі складною 
криміногенним обставинами» [50]. В Управлінні 
карного розшуку ГУМВС по м. Москві відділ по 
боротьбі з етнічною злочинністю організований 
на базі оперативно-розшукового відділу N 23. Як 

повідомляє джерело, в оперативно-розшукову 
частину N 23 увійшли оперативні співробітники 
з інших підрозділів Московського карного роз-
шуку. В основному це оперативники, які розро-
бляли злочинних авторитетів і злодіїв в законі 
[51]. Аналогічні підрозділи по боротьбі з етнічною 
злочинністю створені, наприклад, у Вологодській 
області, Хабаровському краї [46, с. 142].

Окремо слід зупинитися й на США – країна 
багатонаціональна, тому мафія там формується, 
як правило, за національною, етнічною ознакою: 
італійська, мексиканська, кубинська, китайська, 
японська тощо. Етнічність американської мафії 
зумовлює її транснаціональний характер.

Наприклад, в США для боротьби з етнічною 
організованою злочинністю (бандами, синдика-
тами, мафією) використовуються спеціальні під-
розділи ФБР (FBI SWAT) – штурмові групи зі 
спеціальним армійським озброєнням, які існують 
у кожному з 56 регіональних відділів ФБР і за-
стосовують спеціальну тактику знешкодження 
злочинців при проведенні спецоперацій, в яких 
потрібні здібності та уміння, що виходять за рам-
ки можливостей звичайних поліціянтів [52, с. 74].

Проаналізувавши вище викладене, слід за-
уважити, що неухильне виконання суб’єктами, 
що здійснюють протидію злочинам, що вчиня-
ються організованими групами й злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній осно-
ві, використання повною мірою наданих повно-
важень є запорукою успіху в подоланні негатив-
ної тенденції поширення етнічної злочинності, як 
в окремих країнах так і в світі загалом.

Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, 
слід відзначити, що протидія злочинам, що вчи-
няються організованими групами й злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній осно-
ві залишається серед найважливіших завдань 
оперативних підрозділів Національної поліції 
України та Служби безпеки України. Разом 
з тим, діяльність оперативних та слідчих під-
розділів щодо виявлення, розкриття та розслі-
дування таких злочинних угруповань ще має 
цілу низку проблем правового та організаційно-
го характеру та потребує постійного вдоскона-
лення. Відповідно для вирішення цієї проблеми 
необхідно активізувати зусилля щодо узго-
дження і зближення національних законодавств. 
Існування в державах різних правових систем 
кримінального законодавства, що будуються на 
різних принципах, унаслідок чого неоднаково 
оцінюються одні й ті ж злочинні діяння, що вчи-
няються організованими групами та злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній. Такі 
відмінності в кримінальних законодавствах не 
сприяють розвитку співпраці між державами 
для подолання цього явища.

У зв’язку із цим для ефективно протидії зло-
чинам, що вчиняються організованими групами 
та злочинними організаціями, які сформовані 
на етнічній основі, а також збору й аналізу да-
них про діяльність таких груп, як в Україні, так 
і в інших державах доцільно створити спільний 
банк даних (автоматизовану інформаційну систе-
му «Етнічна злочинність») щодо збору й аналізу 
відповідної інформації, про обставини злочинів, 
про осіб, які їх здійснюють, їх кількість, про ет-
нічну належність, про характеристики злочин-
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них угруповань, особливо про їх лідерів, про 
осіб, які перебувають у розшуку, про осіб, які 
заарештовані та відбувають покарання за злочи-
ни, вчинені на території в відповідних державах.

Пропонована система повинна мати міждер-
жавний статус і концентрувати інформацію всіх 
правоохоронних органів та спеціальних між-
народних правоохоронних структур (Інтерпо-

лу, Європолу, БКБОЗу). Така система створить 
певні напрацювання для подолання цього явища 
в світовому масштабі, для суб’єктів, які здійсню-
ють протидію злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами й злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі – передумови 
для міжнародної співпраці щодо протидій органі-
зованій етнічній злочинності в цілому.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
КОТОРЫЕ СФОРМИРОВАНЫ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ: 
УКРАИНСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы современного состояния противодействия правоохранительными ор-
ганами преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными организациями, ко-
торые сформированы на этнической основе. Проанализированы статистические данные выявления 
преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями, которые 
сформированы на этнической основе оперативными подразделениями Национальной полиции Украи-
ны. Установлено негативные причины, повлиявшие на организационные основы противодействия этни-
ческой организованной преступности, которая представляет собой угрозу интересам человека и граж-
данина, общества и государства. Автор статьи определяет конкретные направления, которые должны 
способствовать решению проблемы повышения эффективности противодействия преступлениям, со-
вершаемым организованными группами и преступными организациями, которые сформированы на 
этнической основе, обосновывает необходимость создания общего международного банка данных (ав-
томатизированную информационную систему «Этническая преступность»).
Ключевые слова: противодействие, правоохранительные органы Украины, организованные группы, 
преступные организации, этническая преступность, нормативно-правовые акты.
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Summary
The article considers the current state of law enforcement agencies combating crimes committed by 
organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. Statistical data on crimes detection 
which are committed by organized crime and criminal organizations formed on ethnic basis of the 
operational units of the National Police of Ukraine is analyzed. The negative reasons that influenced 
organizational basis for combating ethnic organized crime, which is a threat to the interests and rights of 
citizens, society and state are established. The author identifies specific directions that should contribute 
to the improvement of efficiency of counteraction to crimes committed by organized groups and criminal 
organizations formed on ethnic basis justifies the need to establish a common international data bank 
(automated information system «Ethnic crime»).
Keywords: counteraction, law enforcement agencies of Ukraine, organized groups, criminal organizations, 
ethnic crime, laws and regulations.


