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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 
УКРАЇНИ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ  

І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

Севрук В.Г.
Національна академія внутрішніх справ

У статті наголошується, що проблема етнічної злочинності в тій чи іншій мірі існує по всій території ко-
лишнього СРСР. Не оминуло це явище і Україну, що підтверджується статистичними даними. Здійснено 
нормативно-правовий аналіз протидії етнічній злочинності на території України. Надані окремі пропозиції 
щодо покращення ситуації з регулювання та попередження злочинів, що вчиняються організованими гру-
пами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. У статті також визначено конкретні 
напрями, які мають сприяти вирішенню проблеми підвищення ефективності протидії злочинам, що вчиня-
ються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. Обґрунтовує 
необхідність їх впровадження у законодавство.
Ключові слова: протидія, правоохоронні органи України, організовані групи, злочинні організації, етнічна 
злочинність. нормативно-правові акти.

Постановка проблеми. На початку ХХІ сто-
ліття транснаціональна злочинність на-

буває принципово нових рис, сучасні злочинні 
транснаціональні організації виходять за межі 
економічної злочинної діяльності, втручаються в 
політичні процеси, зазіхають на безпеку особис-
тості, суспільства, держави, що в концентрова-
ній формі можна спостерігати в сучасній Україні. 
Саме на теренах нашої держави корупція та по-
літика, злочинність і економіка, національні інтер-
еси та інтереси інших країн на території держави 
створили синтетичну глобальну модель транс-
національної злочинності, осмислення витоків і 
стану якої слід вважати актуальною проблемою. 
Водночас не менш актуальною є і проблема про-
тидії організованій етнічній злочинності в Україні, 
яка також потребує науково-практичного обґрун-
тування [1, с. 11], а також нормативно-правової 
бази з питань правоохоронної діяльності.

Проблема сучасного стану нормативно-право-
вого регулювання протидії правоохоронними ор-
ганами України злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі визначається 
тим, що кількість вчинених злочинів із року в 
рік збільшується, а професійний підхід до про-
тидії з етнічною злочинністю не вдосконалюєть-
ся [2, с. 1]. У зв’язку з цим проблема вивчення 
етнічної злочинності та засад регулювання про-
тидії їй потребує подальшого більш детального 
осмислення та розроблення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну базу дослідження становлять на-
укові праці українських і зарубіжних вчених, 
які вивчали різні аспекти проблеми протидії ет-
нічній злочинності. Зокрема, внесок у розробку 
цієї проблеми зробили С.Ф. Денисюк, Г.П. Жа-
ровська, В.Ф. Зварич, А.М. Зюков, О.О. Леляк, 
Т.В. Мельничук, Н.Є. Міняйло, Е.К. Рабданова, 
В.В. Ремський, І.С. Стіхарня, Ю. О. Стрелковська, 
В.О. Тюнін, Е.І. Хегай, Р.Г. Чевходзе, Л.Н. Черен-
ков, О.Ю. Шостка, В.В. Юсупов, С.А. Яні, О.О. Яре-
менко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Необхідно відзначити, що зло-
чинні групи та злочині організації, які сформовані 

на етнічній основі існували і раніше, але на тепе-
рішній час, у зв'язку з розпадом СРСР, станов-
ленням України як незалежної держави, «прозо-
рістю» її кордонів, економічною кризою в країні, 
недосконалістю чинного законодавства, падінням 
рівня добробуту українських громадян, різким по-
ділом суспільства на заможних та незаможних, а 
також з виникненням нових форм власності, роз-
витком комерційних структур, засобів комунікації 
та технологічним прогресом світової промисловос-
ті, етнічні злочинні формування стали на кілька 
рівнів вище за своїх попередників, у зв'язку з чим 
особливо небезпечні для України.

Метою даної наукової статті є дослідити та 
проаналізувати проблеми сучасної нормативно-
правових засад протидії злочинам, що вчиняють-
ся організованими групами і злочинними орга-
нізаціями, які сформовані на етнічній основі як 
складової частини державної політики в галузі 
протидії злочинності загалом.

Виклад основних положень. На сьогодні укра-
їнська держава ставить серед пріоритетів роботи 
Національної поліції протидію латентній, органі-
зованій, міжрегіональній та етнічній злочинності 
боку [3]. Розробка дієвих заходів протидії органі-
зованій етнічній злочинності неможлива без все-
бічного аналізу її стану в тій чи іншій країні, од-
ним із джерел інформації для якого є статистичні 
дані [4, с. 136-137]. Так, наприклад, у 2000 році 
виявлено організованих груп і злочинних органі-
зацій, які сформовані на етнічній основі – 13, у 
2001 році – 19, у 2002 – 13, у 2003 році – 18, у 
2004 році – 13, у 2005 році – 14, у 2006 році – 6, 
2007 році – 12, у 2008 році – 4, у 2009 році – 8, у 
2010 році – 16, у 2011 році – 26, у 2012 році – 19, 
у 2013 – 21, у 2014 – 19, у 2015 – 8, у 2016 – 
6 [5; 6, с. 220]. Однак лише ці відомості навряд 
чи допоможуть дізнатись про реальні показники, 
оскільки загальновідомо, що етнічна злочинність 
відзначається найвищим ступенем латентності.

У той же час, проблема нормативно-право-
вого регулювання протидії правоохоронними 
органами України злочинам, що вчиняються ор-
ганізованими групами і злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі залиша-
ється невирішеною. Ми погоджуємося з думкою 
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Д. О. Ноздріна, що безсумнівну актуальність, має 
поліпшення ефективності зазначеного напряму 
роботи, шляхом удосконалення нормативно-пра-
вового регулювання цієї діяльності [2, с. 2]. Адже, 
діяльність щодо протидії правоохоронними орга-
нами України злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі передбачає 
оцінку розстановки сил і засобів, а також обсягу 
й результативності проведених заходів у цьому 
напрямку, оцінку впливу запланованих і прове-
дених заходів на рівень, динаміку та структуру 
даного виду злочинності на території обслуго-
вування. З цією метою впершу чергу необхідно 
здійснювати аналіз якості нормативно-правового 
регулювання протидії правоохоронними органа-
ми України злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі [2, с. 2],

Представляється необхідним охарактеризува-
ти найбільш важливі нормативно-правові доку-
менти, що на даний час врегульовують діяльність 
правоохоронних органів України щодо протидії 
злочинам, що вчиняються організованими група-
ми і злочинними організаціями, які сформовані 
на етнічній основі

Вважаємо за потрібне відзначити, що органі-
зована етнічна злочинність це в першу чергу за-
гроза національній безпеці України. Наприклад, в 
Законі України від 19.06.2003 року № 964-IV «Про 
основи національної безпеки України» акцентуєть-
ся увага у статті 7, що загрозою національним ін-
тересам і національній безпеці України є прояви 
сепаратизму, намагання автономізації за етнічною 
ознакою окремих регіонів України, а також мож-
ливість виникнення конфліктів у сфері міжетніч-
них і міжконфесійних відносин, радикалізації та 
проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань 
національних меншин та релігійних громад. Тому, 
основними напрямами державної політики з пи-
тань національної безпеки України є: формування 
і вдосконалення політико-правових, соціально-еко-
номічних та духовно-культурних засад етнонаці-
ональної стабільності, відпрацювання ефективних 
механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот 
та розв’язання міжнаціональних суперечностей і 
постійний моніторинг впливу на національну без-
пеку процесів, що відбуваються в політичній, со-
ціальній, економічній, екологічній, науково-техно-
логічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, 
релігійному середовищі, міжетнічних стосунках; 
прогнозування змін, що відбуваються в них, та по-
тенційних загроз національній безпеці [7]. Також 
доповнюючи даний нормативно-правовий акт, був 
виданий ще один нормативний документ «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію 
Воєнної доктрини України»: Указ Президента 
України від від 24.09.2015 р. № 555/2015, який від-
значає головні тенденції, що впливають на воєнно-
політичну обстановку в регіоні довкола України, 
а саме на посиленні внутрішньої нестабільності в 
сусідніх державах, викликаної втручанням з боку 
інших держав, зниженням життєвого рівня насе-
лення, неефективністю дій керівництва, намаган-
нями етнічних утворень сепаратно вирішувати на-
гальні проблеми. Відповідний документ наголошує 
й на воєнно-політичних викликах, які можуть пе-

рерости в загрозу застосування воєнної сили проти 
України, а саме на цілеспрямованому інформацій-
ному (інформаційно-психологічному) впливі з ви-
користанням сучасних інформаційних технологій, 
спрямований на формування негативного міжна-
родного іміджу України, а також на дестабіліза-
ції внутрішньої соціально-політичної обстановки, 
загострення міжетнічних та міжконфесійних від-
носин в Україні або її окремих регіонах і місцях 
компактного проживання національних меншин [8].

Аналізуючи проблему протидії організованій 
етнічній злочинності щодо забезпечення націо-
нальної безпеки України, слід відзначити й указ 
президента України від 14.03.2016 р. № 92 /2016 р. 
«Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 4 березня 2016 року «Про 
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 
України», а саме у додатку даної Концепції ви-
значено перелік кризових ситуацій для плану-
вання, реагування та застосування сил і засобів у 
сфері оборони України: 1) захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності щодо 
виникнення прикордонних (включаючи суходіл, 
повітряний, морський простір) збройних сутичок, 
що зумовлені ескалацією економічних, політич-
них, соціальних, етнічних або релігійних проти-
річ у відносинах між державами; 2) забезпечення 
державної та громадської безпеки, у тому числі 
боротьба з тероризмом щодо намагання відокре-
мити від України певні адміністративно-тери-
торіальні одиниці, зокрема за участю не перед-
бачених законом воєнізованих та/або збройних 
формувань, приватних військових компаній, те-
рористичних, неурядових, етнічних, релігійних 
або інших організацій, щодо виникнення масових 
заворушень на політичному, етнічному, релігій-
ному та іншому підґрунті, акції громадянської 
непокори (страйки, блокування роботи органів 
державної влади, порушення функціонування 
об’єктів, комунікацій тощо). Відповідна Концеп-
ція також відзначає на кого покладаються такі 
обов’язки під час виконання завдань за призна-
ченням: Міністерство оборони України та Зброй-
ні Сили України, Міністерство внутрішніх справ 
України, Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, Державна спеці-
альна служба транспорту, Управління державної 
охорони України, Розвідувальні органи України, 
Органи загальної компетенції, Оборонно-промис-
ловий комплекс [9].

Отже, проаналізувавши ряд нормативно-пра-
вових актів, які направлені на забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони України, можна 
констатувати, що вони як прямо, так і опосеред-
ковано торкаються проблеми протидії злочинам, 
що вчиняються організованими групами і зло-
чинними організаціями, які сформовані на етніч-
ній основі. 

Ще 2002 році була спільно прийнята Інструкція 
про єдиний облік злочинів № 20/84/293/126/18/5 
Генеральною прокуратурою України, МВС 
України, Службою безпеки України, Державною 
податковою адміністрацію України (нині Дер-
жавною фіскальною службою), Міністерством 
юстиції України, де у додатках до Інструкції 
зазначається графа організовані групи та зло-
чинні організації, які «сформованих на етнічній 
основі», а саме у п. 11 «Форми 1.1 Статистична 
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картка про наслідки розслідування злочину», у 
п. 38 «Форми 1.2 Статистична картка про резуль-
тати відшкодування матеріальних збитків та ви-
лучення предметів злочинної діяльності» та п. 9 
«Форми 2 Статистична картка на особу, яка вчи-
нила злочин» [10]. 

Відповідно до спільного наказу МВС України 
і СБ України від 10.06.2011 р. № 317/235 «Про 
затвердження Інструкції про взаємодію право-
охоронних органів у сфері боротьби з організова-
ною з організованою злочинністю розділ 2, який 
визначений, як мета взаємодії чітко передбачає, 
що даний наказ прийнятий для взаємодії МВС 
України і СБ України для посилення протидії 
організованим злочинним угрупуванням, у тому 
числі міжрегіонального та транснаціонального 
характеру, створеним на етнічній основі, які ма-
ють корумповані зв’язки [11].

Також зазначається питання етнічної злочин-
ності й колегії МВС України 14 липня 2011 року 
Розглянувши підсумки роботи органів внутрішніх 
справ за перше півріччя 2011 року, колегія від-
значає, що збільшилася кількість спрямованих 
до суду кримінальних справ стосовно організо-
ваних злочинних угруповань, у т.ч. з корумпова-
ними зв’язками, сформованих на етнічній основі. 
В окремих регіонах країни ще не відповідає ви-
могам сьогодення стан боротьби з організованою 
злочинністю. У Вінницькій, Дніпропетровській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Пол-
тавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, 
Хмельницькій, Чернігівській областях, місті Киє-
ві не виявлялися організовані групи, сформовані 
на етнічній основі. Наголошується на концентра-
ції зусиль в протидії організованій злочинності 
на викритті та документуванні злочинних орга-
нізацій, банд, організованих груп з корумпова-
ними та міжнародними зв’язками, сформованих 
на етнічній основі, причетних до розкрадання 
бюджетних коштів та створення міжнародних і 
міжрегіональних наркотрафіків [12]. 

Наприклад, указом Президента України від 
21 жовтня 2011 № 1000/2011 схвалено «Концеп-
цію державної політики у сфері боротьби з ор-
ганізованою злочинністю» в якій констатується, 
що Україна стає об’єктом зростаючої заінтересо-
ваності міжнародних злочинних угруповань, зо-
крема у сферах легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, торгівлі людьми, 
нелегального переміщення зброї, небезпечних 
матеріалів та наркотичних засобів. Збільшується 
кількість нелегальних мігрантів та набуває все 
більшого поширення організована етнічна зло-
чинність [13]. Щодо організованої етнічної зло-
чинності в цьому указі у розділі 3 «Шляхи та 
засоби розв’язання проблеми» також зазнача-
ється на посиленні заходів щодо виявлення та 
припинення діяльності організованих злочинних 
угруповань, сформованих за етнічною ознакою, 
угруповань, які займаються, зокрема, торгівлею 
людьми, організацією незаконної міграції [13].

Згідно п. 3.25. наказу МВС України від 21 ве-
ресня 2012 р. № 818 «Про затвердження Поло-
ження про Департамент карного розшуку Мі-
ністерства внутрішніх справ України» ужиття 
заходів, спрямованих на усунення негативного 
впливу етнічної злочинності, радикальних і не-

формальних молодіжних об’єднань та рухів на 
оперативну обстановку в державі, підготовка 
управлінських рішень щодо своєчасного реагу-
вання на загострення цієї проблеми та недопу-
щення порушень громадського порядку з боку їх 
учасників [14].

У наказі Генеральної прокуратури України 
(ГПУ) від 06 липня 2016 року № 139 «Про за-
твердження Положення про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань» у роз-
ділі 4. «Облік наслідків досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, результатів від-
шкодування матеріальних збитків та вилучення 
предметів злочинної діяльності» у п. 4 зазначено, 
що при внесенні відомостей до Реєстру про кри-
мінальні правопорушення, вчинені у складі орга-
нізованих груп та злочинних організацій, потріб-
но керуватися розділом VI КК України, Законом 
України «Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю». Додатково 
злочинні угруповання можуть характеризува-
тися за етнічним (національним) складом, на-
явністю міжрегіональних, транснаціональних та 
корумпованих зв’язків у злочинному середовищі. 
До організованих груп та злочинних організацій, 
сформованих на етнічній основі, належать ОГ та 
ЗО, учасники яких учиняли кримінальні право-
порушення на території України та до складу 
яких входила більшість осіб – представників на-
ціональних меншин [15] 

Необхідно звернути увагу й на такі норма-
тивно правові документи, які приймаються в об-
ласних і в районних радах. Це насамперед комп-
лексні програми профілактики злочинності на 
визначені періоди, у яких також передбачаються 
ряд заходів щодо протидії організованій злочин-
ності, щодо протидії незаконному обігу наркоти-
ків та наркоманії, а відносно етнічної злочинності 
окремо наголошується на проведенні комплексу 
заходів, направлених на викриття злочинних 
груп, сформованих на етнічній основі [16]. У іншій 
програмі також зазначено на проведенні комп-
лексу профілактичних та оперативних заходів з 
виявлення угруповань, сформованих на етнічній 
основі, а також організованих угруповань і зло-
чинних об’єднань, діяльність яких носить міжре-
гіональний і міжнародний характер. Здійснити їх 
відпрацювання на причетність до терористичної 
діяльності, скоєння тяжких резонансних злочи-
нів, посягань на права і свободи громадян [17].

Нині відсутній спеціальний Закон стосовно 
профілактики злочинів, що вчиняються органі-
зованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі. Так, сьогод-
ні розроблено ряд проектів Закону «Про про-
філактику правопорушень», але вони більше 
схожі на науково-теоретичні конспекти з теорії 
профілактики, ніж на дієвий нормативно-право-
ві акти, які зможуть вирішити проблему про-
філактики злочинності загалом. Тому на нашу 
думку, потрібно розробити та прийняти відпо-
відний нормативно-правовий акт відносно про-
філактики злочинів, а на основі останнього при-
йняти й спеціальний закон, який передбачав 
заходи профілактичного впливу на організовані 
групи і злочинні організації, які сформовані на 
етнічній основі, який був взірцем, не тільки для 
правоохоронних органів, а й певним постулатом 
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і для державних органів, і для різних організа-
цій та насамперед для самих громадян.

Враховуючи вищевикладене вважаємо за по-
трібне надати деякі пропозиції щодо покращення 
ситуації з регулювання та попередження зло-
чинів, що вчиняються організованими групами і 
злочинними організаціями, які сформовані на ет-
нічній основі, які необхідно включити до майбут-
ньої комплексної програми профілактик даного 
виду злочинності, а саме загальні та спеціальні 
заходи профілактичного впливу. Розглянемо, за-
гальні заходи профілактичного впливу, що мо-
жуть бути використані в подальшому для подо-
лання етнічної злочинності:

– через певний проміжок часу здійснювати 
моніторинг стану забезпечення прав осіб етніч-
них меншин в України, задоволення їхніх етносо-
ціальних та етнокультурних потреб з подальшим 
опублікуванням результатів цих досліджень;

– приділяти увагу висвітленню у радіо-, те-
лепередачах, публікаціях у друкованих засо-
бах масової інформації питань здорового спосо-
бу життя, соціального захисту та профілактики 
правопорушень серед дітей, підлітків та дорос-
лих осіб етнічних меншин;

– вирішити питання щодо надання відповід-
ного приміщення та забезпечити функціонуван-
ня Будинку національностей у м. Київ [18, с. 64], 
в якому буде розміщено відділ, який буде займа-
тися вирішення різного роду проблемами, що ви-
никають у етнічних меншин;

– сприяти у наданні в безоплатне або на піль-
гових умовах користування будівель і споруд, що 
перебувають у державній або комунальній влас-
ності, для проведення національно-культурними 
товариствами культурно-просвітницьких та мис-
тецьких заходів;

– при центрах соціальних служб для молоді 
створити консультаційні пункти для надання со-
ціальної допомоги молоді, яка проживає у сіль-
ській місцевості;

– вивчати стан зайнятості працездатного на-
селення різних етнічних меншин в місцях їхньо-
го компактного проживання;

– організовувати підготовку та проведення 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, 
семінарів-практикумів, круглих столів з проблем 
забезпечення прав та задоволення національно-
культурних і освітніх потреб етнічних меншин в 
Україні;

– сприяти відродженню й розвитку традицій-
них ремесел, їх вивченню в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, де навчаються діти;

– обстежити матеріально-побутові умови ба-
гатодітних сімей, взяти їх на облік, в першу чер-
гу тих, що мають право на державну соціальну 
допомогу, та призначати її у встановленому за-
коном порядку;

– вивчити питання щодо дитячої бездогляд-
ності, безпритульності, бродяжництва та жебра-
цтва в місцях компактного проживання етнічних 
меншин з метою вжиття з боку місцевих органів 
виконавчої влади додаткових заходів щодо запо-
бігання цього негативного явища;

– створити належні матеріально-технічні умо-
ви для діяльності навчальних закладів, у яких 
навчаються й виховуються діти, забезпечити їх 
необхідним технічним обладнанням, літературою 

та підручниками; сприяти аматорським худож-
нім колективам в придбанні костюмів, музичних 
інструментів та сценічного вбрання, а також роз-
робити та підготувати до видання;

– щорічно до 1 вересня здійснювати облік ді-
тей шкільного віку етнічних меншин згідно з ін-
струкцією обліку дітей і підлітків шкільного віку, 
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 
України (№ 646 від 12 квітня 2000 р.) [18, с. 78]. 
з метою максимального залучення дітей до на-
вчання в загальноосвітніх навчальних закладах 
за місцем проживання;

– сприяти сім’ям у виділенні земельних ді-
лянок для індивідуальної забудови та веденні 
особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу та резервного фонду.

Спеціальні ж заходи профілактичного впливу 
на організовані групи і злочинні організації, які 
сформовані на етнічній основі повинні постійно 
здійснювати моніторинг ситуацій і прогнозу зло-
чинної діяльності етнічних груп та носити сис-
темний характер і враховувати: 1) структуру, 
тенденції динаміку етнічної злочинності; 2)участь 
в запобіжній політиці місцевих органів держав-
ної влади; 3) питання організаційного плану сто-
совне удосконалення діяльності правоохоронних 
органів у протидії етнічній злочинності; 4) орга-
нізацію спеціальної підготовки працівників пра-
воохоронних органів, що спеціалізуються на бо-
ротьбі зі злочинністю мігрантів, із залученням 
етнологів і етнографів: 5) розробку регіональної 
програми соціальної адаптації представників не-
корінних етнічних народностей; 6) розробку ме-
тодик, що забезпечують притягнення до кримі-
нальної відповідальності представників етнічних 
груп, а також у випадках використання допомоги 
правоохоронних органів інших держав у наданні 
їм такої допомоги; 7) вивчення і впровадження 
в практику правоохоронних органів позитивного 
досвіду протидії етнічній злочинності в зарубіж-
них країнах; 8) необхідність створення бази да-
них перекладачів для вчасного залучення їх до 
розслідування кримінальних проваджень по від-
ношенню до етнічних злочинних груп [19, с. 98].

Аналіз чинного законодавства, підзаконних 
актів правоохоронних органів України та інших 
документів дає підстави виокремити такі основні 
напрями протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі: попереджен-
ня економічних злочинів; профілактика особливо 
небезпечних і тяжких злочинів; припинення зло-
чинної діяльності організованих злочинних груп, 
а також професійних злочинців; попередження 
злочинності неповнолітніх; попередження реци-
дивної злочинності; попередження і припинення 
порушень громадського порядку та громадської 
безпеки, масових заворушень; боротьба з майно-
вими злочинами.

Це є не вичерпний перелік нормативно-пра-
вових документів, але в подальших наукових 
досліджень, ми спробуємо здійснити більш де-
тальний аналіз проблем щодо протидії етнічній 
злочинності в Україні.

Висновок. Підсумовуючи вищенаведене щодо 
нормативно-правового регулювання протидії пра-
воохоронними органами України злочинам, що 
вчиняються організованими групами і злочин-
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ними організаціями, які сформовані на етнічній 
основі, зауважимо, що держава прийняла низку 
нормативно-правових актів на забезпечення сво-
єчасного виявлення, припинення, запобігання та 
документування фактів протиправних діянь орга-

нізованих груп і злочинних організацій, які сфор-
мовані на етнічній, але протидія етнічній злочин-
ності на даний час знаходиться на низькому рівні, 
це підтверджується, як аналізом статистичних 
даних, так і роботою засобів масової інформацію.
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Севрук В.Г. 
Национальная академия внутренних дел

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ПРЕСТУПНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СФОРМИРОВАНЫ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Аннотация
В статье отмечается, что проблема этнической преступности в той или иной степени существует по 
всей территории бывшего СССР. Не обошло это явление и Украины, что подтверждается статисти-
ческими данными. Осуществлено нормативно-правовой анализ противодействия этнической преступ-
ности на территории Украины. Предоставлены отдельные предложения по улучшению ситуации по 
регулированию и предупреждения преступлений, совершаемых организованными группами и пре-
ступными организациями, которые сформированы на этнической основе. В статье также определены 
конкретные направления, которые должны способствовать решению проблемы повышения эффек-
тивности противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными 
организациями, которые сформированы на этнической основе. Обосновывает необходимость их внедре-
ния в законодательство.
Ключевые слова: противодействие, правоохранительные органы Украины, организованные группы, 
преступные организации, этническая преступность. нормативно-правовые акты.
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LEGAL BASIS ANTI LAW ENFORCEMENT BODIES UKRAINE CRIMES 
COMMITTED BY ORGANIZED GROUPS AND CRIMINAL ORGANIZATIONS 
FORMED ON ETHNIC BACKGROUND

Summary
The article notes that the problem of ethnic crime in one way or another there throughout the former 
USSR. Did not avoid this phenomenon and Ukraine, as evidenced by statistics. DONE legal analysis 
combating ethnic criminality in Ukraine. Provided some suggestions for improvement of the management 
and prevention of crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. 
It also identified specific areas that should contribute to the improvement of efficiency of counteraction to 
crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. Justify the need 
for their implementation in legislation.
Keywords: opposition, law enforcement agencies Ukraine, organized groups, criminal organizations, ethnic 
crime. regulations.


