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стаття присвячена правовим питанням протидії правоохоронними органами україни етнічним організованим злочинним 
угрупованням чи організаціям, зокрема, насильницького спрямування. визначено проблемні питання у сфері протидії етніч-
ній організованій злочинності.
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статья посвящена правовым вопросам противодействия правоохранительными органами украины этническим 
организованным преступным группам или организациям, в том числе, насильственного толка. определены проблемные 
вопросы в сфере противодействия этнической организованной преступности.
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The article is devoted to the legal issues of counteraction to the ethnic organized criminal groups and organizations, including 
involved in violent crime, by the law enforcement authorities of Ukraine. The article identifies problematic issues, related to the 
counteraction to the ethnic organized crime.
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Постановка проблеми. Діяльність етнічних зло-
чинних угруповань становить собою одну із най-
більш небезпечних форм організованої злочинності.

За свідченнями фахівців правоохоронних орга-
нів україни, організована злочинність має різно-
плановий характер і проникла у всі сфери суспіль-
ного життя. організовані злочинні угруповання, 
що мають тривалий кримінальний досвід, на сис-
темній основі вчиняють велику кількість тяжких 
злочинів, значна частина яких залишається нероз-
критою. Як правило, етнічні злочинні угруповання 
мають транснаціональний характер, що підвищує 
рівень їхньої суспільної небезпеки та ускладнює їх 
виявлення.

отже, сьогодення вимагає від правоохоронних 
органів впровадження сучасних інноваційних методів 
протидії злочинності, що вчиняється організованими 
групами, угрупуваннями чи організаціями, сформо-
ваними за етнічною ознакою, зокрема, насильниць-
кої спрямованості. розроблення такого роду методів 
потребує проведення аналізу кримінальних струк-
тур – об’єктів діяльності правоохоронних органів, 
специфіки їх побудови та функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам протидії організованій злочинності, 
зокрема, за етнічною ознакою, її характеристиці 
приділяла увагу низка українських учених, зокре-
ма а.а. Дмитрієв, т.Д. Момотенко, о.о. леляк, 
Б.в. лизогуб, в.в. ремський, в.Г. севрук, які нада-
вали характеристику етнічним організованим зло-
чинним угрупуванням та формулювали пропозиції 
з удосконалення правоохоронної діяльності з про-
тидії цій формі організованої злочинності. водно-
час зміни обстановки в україні та на ширшому регі-
ональному рівні вимагають актуалізації наукових 
досліджень у цій сфері.

Мета статті – визначити витоки та сутність 
етнічних організованих злочинних угруповань і сус-
пільну небезпеку.

Виклад основного матеріалу. Поширення орга-
нізованої злочинності в україні підриває її еконо-
мічний і соціальний розвиток. одним із чинників 
суспільної небезпеки є поширення транснаціональ-
ної злочинності, до складу якої входять, зокрема, 
етнічні злочинні угрупування, які становлять загро-
зу державному суверенітету та міжнародному право-
порядку. такі угруповання мають тісні регіональні, 
міжнародні зв’язки, які перебирають під свій конт-
роль ринки збуту наркотиків, їх транзит через тери-
торію україни, торгівлю зброєю, викрадення людей, 
автотранспорту тощо. крім того, вони контролюють 
канали переправлення мігрантів у країни Західної 
Європи та сШа і є причетними до торгівлі людьми 
та контрабандних операцій [1, с. 83].

організація ефективної протидії організованій 
злочинності на сучасному етапі становить проблему 
для правоохоронних органів нашої країни. у цьому 
зв’язку не можна не погодитися з твердження про те, 
що корупція та організована злочинність сьогодні 
виступають спорідненими явищами, складниками 
єдиної загрози кримінального характеру [2, с. 82]. 
Проникнення представників криміналітету до орга-
нів влади і місцевого самоврядування, правоохо-
ронних та інших державних органів унеможливлює 
адекватну протидію будь-яким формам організо-
ваної злочинності. Для досягнення своєї мети зло-
чинці використовують такі корупційні механізми, 
як підкуп представників влади та правоохоронних 
органів, зокрема, шляхом надання так званої «спон-
сорської допомоги», фінансування виборчих кампа-
ній окремих політичних діячів, діяльності політич-
них партій, інших громадських організацій, а також 
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безпосереднє проникнення у владу шляхом висуван-
ня своїх представників на різні посади в структурах 
державної влади, зокрема правоохоронних органах, 
а також в органах місцевого самоврядування. вио-
кремлення характерних рис організованої злочин-
ності дає змогу дійти такого висновку: якщо звичай-
на злочинність наступає на суспільство, діючи проти 
його інститутів, зокрема держави, то організована 
злочинність у цьому наступі прагне спиратися на 
інститути держави і суспільства, використовувати їх 
у своїх цілях [2, с. 83].

організована злочинність, побудована за етніч-
ною ознакою, має власні, характерні лише для неї 
особливості. водночас питання її виділення в окре-
му категорію мають дискусійний характер. юристи-
теоретики досі дискутують щодо етичності введен-
ня у кримінологію поняття «етнічна злочинність»? 
Чи не призведе це до того, що тавро злочинця буде 
поставлено на певну національність загалом? спів-
робітники правоохоронних органів у цьому питан-
ні більш практичні. організовані за національною 
ознакою угрупування згуртовані, агресивні і часто 
більш небезпечні, аніж «інтернаціональні» банди. 
За останні роки в україні, як свідчить статистика, 
спостерігається стійке зростання діяльності етніч-
них злочинних угрупувань. найчастіше в поле зору 
правоохоронців потрапляють представники чечен-
ських, циганських, грузинських, азербайджанських, 
вірменських, в’єтнамських, китайських і нігерій-
ських злочинних угруповань [3].

фахівці Генеральної Прокуратури україни, які 
безпосередньо займаються проблемами етнічної 
злочинності, вважають, що характерними ознаками 
етнічних злочинних угрупувань є те, що їхні члени 
мають спільну психологію та національну самосвідо-
мість, вони відстоюють власну етнічну ідентичність, 
перебуваючи у меншості в багатонаціональному сус-
пільстві. Завдяки цьому у власній етнічній групі кож-
ний із співвиконавців почувається впевненіше, що, 
у свою чергу, сприяє прийняттю рішення про вчи-
нення більш тяжких злочинів. етнічні угруповання 
найчастіше закриті й, на відміну від звичайних зло-
чинних угрупувань, які мають структуру піраміди, 
за своєю побудовою подібні до «бджолиних стільни-
ків», які, як правило, між собою на постійній основі 
не сполучаються. Зв’язки між цими «стільниками» 
формуються хаотично, і загального координаційного 
центру для них немає, у зв’язку з чим усунення одно-
го «стільника» майже не позначається на інших, а 
відстежити зв’язки між ними вкрай складно. форму-
ються такі угрупування, як правило, за клановими, 
родовими, національними ознаками, психологічно 
дуже легко переходять від законних форм діяльності 
до незаконних. Майже кожен п’ятий учасник етніч-
них злочинних угрупувань брав участь у збройних 
конфліктах, у зв’язку із чим вони володіють практич-
ним бойовим досвідом і прийомами використання 
вогнепальної зброї [4].

Зазначені чинники сприяють тому, що етнічні зло-
чинні угруповання в україні часто виявляються при-
четними до вчинення особливо небезпечних злочи-

нів. важливим є те, що такі структури майже завжди 
мають транснаціональний характер, що проявляється 
у наявності зв’язків у країнах походження їхніх чле-
нів, а також і в інших країнах, як правило, місцях 
призначення заборонених до обігу товарів, а також 
нелегальних мігрантів і жертв торгівлі людьми.

умовно ці групи можна поділити на «старі», 
сформовані з представників народів, що проживали 
на території колишнього срср, та «нові», до складу 
яких входять представники країн африки та азії.

Для розуміння особливостей і специфіки фор-
мування та функціонування етнічних організованих 
злочинних структур на території україни доцільно, 
на нашу думку визначити основні з них та дати їм 
коротку характеристику.

Більшість етнічних організованих злочинних 
угрупувань, що діють в україні, становлять пред-
ставники народів колишнього срср, які через різні 
причини переїхали в нашу країну, де сформували 
злочинні організації, зокрема, насильницького спря-
мування, побудовані за моноетнічним принципом.

етнічна основа побудови таких організованих 
злочинних угрупувань може виступати як критерій 
для їх класифікації. наприклад, Б.в. лизогуб, ґрун-
туючись на дослідженні світового досвіду боротьби 
з організованою злочинністю, пропонує такий роз-
поділ оЗГ саме за цією ознакою. використовуючи 
такий підхід, можна виділити, зокрема, такі етнічні 
кримінальні структури:

1) східноєвропейські угруповання (російські, 
польські, литовські тощо);

2) італійські угруповання (сицилійські, калабрій-
ські, неаполітанські, американо-італійські);

3) угруповання, що формуються із числа чорнош-
кірого населення країн Європи та сШа;

4) нігерійські угруповання;
5) колумбійські угруповання;
6) мексиканські угруповання; 
7) угруповання, до складу яких входять вихідці 

із країн Далекого сходу та Південно-східної азії 
(китайські, корейські, японські та в’єтнамські);

8) угрупування, до складу яких входять вихідці 
з регіону кавказу (чеченські, вірменські, грузинські, 
азербайджанські та дагестанські групи);

9) кримінальні структури, до складу яких входять 
вихідці з країн центральної азії (центрально-азій-
ські країни пострадянського простору, афганістан 
і Пакистан);

10) поліетнічні організовані злочинні угрупу-
вання, до складу яких входять вихідці з декількох 
культурно та історично близьких країн.

отже, відповідно до цього критерію, можна виді-
лити стільки видів кримінальних структур, сфор-
мованих на етнічній основі, скільки існує етносів 
і національностей [5].

в аспекті потреб правоохоронної практики інтер-
ес для нас становлять не всі етнічні організовані 
злочинні угрупування, а лише ті, які беруть участь 
у протиправній діяльності на території україни.

Дослідники виділяють низку особливостей етніч-
ної організованої злочинності, характерних саме для 
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нашої країни [6]. Зокрема, це її досить чітка структу-
рованість за регіональними сферами впливу, що дає 
змогу уникнути конфліктів між ними і максимізува-
ти прибуток від вчинення злочинної діяльності.

наприклад, чеченські кримінальні структури 
вже значною мірою асимільовані в україні та мають 
у своєму розпорядженні значні фінансові ресурси. 
їхні угрупування ґрунтуються на тісних міжособис-
тісних зв’язках. основні сфери їхньої протиправної 
діяльності – насильницькі злочини, такі як убивства, 
розбійні напади, вимагання. такі структури виявля-
ються причетними до захоплення заручників задля 
вимагання викупу, а також контролюють значну 
частину ринку пального у різних регіонах країни 
і мають досить серйозний вплив на розвиток ситуа-
ції на місцевому рівні.

Грузинські організовані злочинні угрупування 
діють переважно в південних регіонах країни та в м. 
києві. Досить часто їхні лідери мають статус «злоді-
їв у законі» і підтримують зв’язки з кримінальними 
структурами в інших країнах пострадянського просто-
ру. вони часто виявляються причетними до квартир-
них та автомобільних крадіжок, пограбувань і шахрай-
ства. введення у Грузії кримінальної відповідальності 
за належність до «злодіїв у законі» призвело до їхньої 
масованої міграції до інших регіонів, переважно 
пострадянського простору, зокрема до україни.

вірменські кримінальні структури спираються 
на власну діаспору, що традиційно є однією із най-
сильніших і найактивніших в україні. ці криміналь-
ні структури мають вплив у південних, центральних 
і східних регіонах країни. Часто вони виявляються 
причетними до виготовлення контрафактної продук-
ції, а також до широкого кола злочинної діяльності – 
від насильницьких злочинів і здійснення вбивств на 
замовлення до контрабанди, незаконної торгівлі чор-
ними та кольоровими металами тощо. Досить вираз-
ними є їхні намагання встановити контакти у вищих 
органах влади та управління.

китайські та в’єтнамські етнічні злочинні угру-
пування широко представлені на півдні країни, пере-
дусім у м. одесі. Здебільшого вони контролюють 
дрібну торгівлю, зокрема, контрафактними товарами 
та їх виробництво. Злочини вони вчиняють, як пра-
вило, всередині власного середовища і взагалі три-
маються окремо від місцевого населення. Жертвами 
таких злочинів – пограбувань, розбійних нападів, 
крадіжок – стають співвітчизники злочинців. фіксу-
валися випадки, коли такі структури брали у заруч-
ники земляка і потім вимагали викуп у його родичів 
на батьківщині. ці угрупування також намагаються 
контролювати канали нелегальної міграції, якими 
переміщуються вихідці з країн походження їхніх 
членів і сусідніх держав. Досить часто такі мігранти 
стають жертвами торгівлі людьми, при цьому їх про-
даж та експлуатацію здійснюють їхні співвітчизни-
ки, що організували їх перевезення.

Молдавські та румунські кримінальні структури 
дислокуються в одеській області і займаються пере-
важно дрібною контрабандою. Досить часто вони 
мають зв’язки в інших країнах – румунії, Молдові 

(зокрема, Придністров’ї) та рф. в окремих випадках 
вони виявляються причетними до контрабанди нар-
котиків, прекурсорів, підроблених медичних препа-
ратів, зброї та амуніції.

кримінальні структури, до складу яких входять 
вихідці з ірану та іраку, часто бувають причетними 
до організації каналів нелегальної міграції вихідців 
із цих та сусідніх із ними країн (афганістан, Пакис-
тан, сирія) транзитом через україну до країн Єс. 
Причетність таких структур до вчинення насиль-
ницьких злочинів не фіксувалася. у тому разі, коли 
до таких злочинів виявляються причетними вихідці 
з таких країн, вони діють або самостійно, або спіль-
но з місцевими громадянами.

нігерійські етнічні кримінальні структури вияв-
ляються причетними до вчинення широкого кола 
злочинів – торгівлі наркотиками, контролю каналів 
нелегальної міграції та торгівлі людьми, незаконних 
операцій із документами, зокрема підробленими, 
шахрайства тощо. Місцями їхньої дислокації виступа-
ють великі міста країни, зокрема київ, Дніпро та Хар-
ків. угрупування мають плинний характер, їхні члени 
постійно переміщуються між різними країнами.

ромські кримінальні структури також виявляють-
ся причетними до незаконних операцій із наркотика-
ми, а також до шахрайства та крадіжок. Якщо раніше 
вони спеціалізувалися майже виключно на торгівлі 
ацетильованим опієм власного виробництва, то сьо-
годні вони займаються торгівлею такими речовина-
ми, як метадон і стимулятори амфетамінового ряду. 
у прикордонних регіонах вони також контролюють 
канали контрабанди, зокрема наркотиків і сиро-
вини для їх виробництва (макова солома, ефедрин 
і псевдоефедрин). впливові ромські громади діють 
в одеській, Чернівецькій і Закарпатській областях, а 
також у містах Запоріжжі та києві [6].

треба зазначити, що за останні роки етнічна зло-
чинність в україні суттєво змінилася [7]. одними 
з основних причин цього стали міграційні процеси, 
зокрема пов’язані з міграційною кризою в Єс. вар-
то зауважити, що асоціювання мігрантів з етнічною 
злочинністю, чому сприяє також формування обра-
зу мігранта-злочинця в ЗМі, веде до стигматизації 
цілих етнічних груп, що, у свою чергу, призводить до 
їх подальшої криміналізації. результати проведених 
досліджень вказують на наявність тенденції до кри-
міналізації етнічних діаспор у нашій державі, при 
цьому етнічна злочинність пов’язана із «злодіями 
в законі». Протидія таким угрупуванням ускладнена 
їхнім закритим характером, що майже унеможлив-
лює проникнення до них сторонніх осіб (наприклад, 
правоохоронців під прикриттям), а також притаман-
ним їм конспіративним характером діяльності, лега-
лізацією через участь у законному бізнесі. оскільки 
проникнення до таких структур іззовні неможливе, 
то й отримувати інформацію з таких структур дуже 
складно. Під час спілкування їхні члени викорис-
товують рідні мови та діалекти, що можуть бути 
незрозумілими навіть досвідченим перекладачам. 
нелегальний статус перебування таких осіб в украї-
ні веде до напрацювання у них навичок конспірації, 
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мінімізації контактів не лише з органами влади, але 
й з пересічними громадянами. це веде до латент-
ності етнічної злочинності, її закритості рамками 
національних діаспор. навіть отримання якої-небудь 
достовірної статистичної інформації щодо такої зло-
чинності є вкрай ускладненим.

транснаціональний характер діяльності таких кри-
мінальних структур зумовлює потребу в застосуванні 
у протидії їм інструментарію міжнародного співро-
бітництва. водночас налагодження взаємодії із право-
охоронними органами країн походження таких осіб, 
як правило, не є можливим з об’єктивних причин.

треба вказати на досить позитивний досвід реа-
лізації під егідою інтерполу проекту «Міленіум» 
із протидії поширенню впливу євразійських орга-
нізованих злочинних груп, зокрема тих, які діють 
на території країн колишнього срср, на території 
європейських країн і країн-членів Європейського 
союзу. у проекті беруть участь 42 країни, зокрема 
україна [7]. Досвід, отриманий під час участі у реа-
лізації цього проекту, може бути, на нашу думку, 
досить успішно застосований на національному рів-
ні в нашій країні.

аналіз наявної ситуації у цій сфері та тенденцій 
її розвитку дає можливість прогнозувати розширен-
ня діяльності етнічних кримінальних структур на 
території нашої країни. активізація політики євро-

пейської інтеграції, лібералізація візового режиму 
з Єс ведуть до того, що наша країна стає більш при-
вабливою для транзитного переміщення нелегаль-
них мігрантів та інших членів етнічних спільнот. 
наслідком цього буде розширення діаспор із числа 
вихідців з інших країн в україні, які виступатимуть 
базою для різного роду кримінальних структур [8]. 
також зростатиме привабливість україни в аспекті 
її використання для проведення різного роду контр-
абандних акцій, зокрема, з контрафактними товара-
ми, наркотиками, зброєю та готівковими коштами. 
така активізація злочинної діяльності, пов’язаної 
з використанням території україни, може скомпро-
метувати зовнішню політику нашої країни загалом.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна 
зробити висновок про те, що етнічна організована 
злочинність становить виключну загрозу для націо-
нальної безпеки нашої країни. Протидія зазначеній 
формі протиправної діяльності вимагає напрацюван-
ня єдиного підходу на національному рівні, в рамках 
загальнодержавної стратегії протидії організованій 
злочинності. одним із ключових напрямів тут має 
виступати розширення міжнародного співробітни-
цтва, внесення цього питання до порядку денно-
го відносин між нашою країною та Європейським 
союзом, а також його країнами-членами, перш за 
все сусідами нашої країни.
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