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Постановка проблеми. Діяльність організо-

ваних злочинних угрупувань впливає на 

стабільність державної й економічної системи, 

завдає шкоди фізичним та юридичним особам, 

є основною перешкодою у розвитку та 

нормальному функціонуванні ринкових відносин, 

заважає цивілізованому торговельному обміну, 

створює загрозу національній безпеці України. 

Організовані злочинні угрупування становлять 

значну небезпеку для суспільства, передусім на 

етапах реформування та розбудови правової 

системи держави, в умовах суспільно-

політичної та фінансово-економічної кризи. 

Сприятлива для розвитку організованої 

злочинності ситуація містить у собі загрозу її 

проникнення практично в усі сфери суспільних 

відносин, галузі управління та господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Визначенню поняття організованого злочинно-

го угрупування було приділено значну увагу 

фахівцями різних галузей правничої науки, 

насамперед, кримінального права, криміноло-

гії, криміналістики, адміністративного права та 

оперативно-розшукової діяльності. В нашій 

державі ці проблеми досліджували  Ю. М. 

Антонян, О.М. Бандурка, Г.М. Бірюков, В. М. 

Варцаба, О. С. Ємельянова, І. І. Іванчишин, Б. 

В. Лизогуб та інші вчені. Разом з тим, 

проаналізувавши роботи відомих учених, 

видається цілком можливим сформулювати 

власні висновки щодо особливостей правової 

природи організованих злочинних угруповань 

на сучасному етапі.  

Мета статті. Ціль статті полягає у 

висвітленні проблемних питань криміналістичної 

характеристики організованих злочинних 

угруповань з урахуванням сучасних проблем 

правоохоронної практики.  

Основні результати дослідження. Відпо-

відно до статті третьої Конституції України, 

права і свободи людини та їх гарантії визнача-

ють зміст і спрямованість діяльності держа-

ви. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави. З наве-

деного слідує одне із першочергових завдань 

держави на сьогоднішній день – боротьба із 

організованою злочинністю, у свою чергу, це 

стосується діяльності організованих злочинних 

угрупувань. Тобто суб’єкти владних повнова-

жень, в першу чергу, повинні керуватися 

нормами Основного Закону для формування 

наступного комплексу заходів щодо мінімізації 

функціонування злочинних груп в різних 

галузях країни. Норми Конституції мають пря-

му дію, тому згідно з положенням статті 3-ої, 

протиправна діяльність, яка перешкоджає гар-

монійній реалізації прав та свобод людини і 

громадянина в Україні повинна бути 

знешкоджена [6].  

Організована злочинність – реальне явище 

сучасного соціуму, яке чинить значний, часто 

латентний, вплив на його існування. У зв’язку з 

цим постає потреба у з’ясуванні суттєвих 

властивостей організованого злочинного 

угрупування, адже останній являє собою 

протиправне формування, «продуктом» якого є 

організована злочинність. В юридичній 

літературі визначення організованої злочинності 

намагалися надати ще у 50-х–60-х роках 

минулого століття, зокрема зусилля по 

визначенню цього поняття були зроблені у час, 

коли комітети Конгресу США почали збирати 
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докази існування таємного злочинного товариства 

(картелю) під назвою «Мафія» [8; с. 214]. 

Правова дефініція поняття «злочинне угру-

повання» надається законодавцем у ч. 3 ст. 28 

Кримінального кодексу України від 05.04.2001 

р. № 2341-III (Далі – ККУ), з якого слідує 

наступне визначення – попередньо згуртоване, 

стійке об'єднання декількох осіб (трьох і біль-

ше), які брали участь у готуванні або вчиненні 

злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподі-

лом функцій учасників групи, спрямованих на 

досягнення зазначеного плану, відомого всім 

учасникам групи [7]. 

Вчені розподіляють типові ознаки організова-

них злочинних угрупувань на основні та 

додаткові. Зважаючи на це, можна погодитися з 

думкою В. М. Бикова, який виділяє обов’язкові та 

додаткові ознаки організованих груп, визнаючи, 

що обов’язкові ознаки вказані у Кримінальному 

законі – це стійкість злочинної групи й розподіл 

функцій її учасників, спрямованих на досягнення 

єдиного плану групи. До факультативних ознак 

він відносить: складні заходи щодо підготовки до 

вчинення злочинів; розподіл злочинних ролей в 

організованій групі; створення психологічної 

структури у злочинній групі; наявність лідера 

групи та організатора конкретних злочинів; 

підтримання жорсткої дисципліни всередині 

групи; створення спеціального грошового фонду; 

наявність в організованій групі єдиної ціннісно-

нормативної орієнтації злочинців; використання 

складних способів підготовки, вчинення та 

приховування злочинів; розподіл злочинних 

доходів відповідно до становища особи у 

структурі злочинного угрупування [3; с. 5–6].  

Отже, розглянемо детальніше основні 

елементи криміналістичної характеристики 

злочинів, що вчиняються організованими зло-

чинними групами. Важливим елементом кримі-

налістичної характеристики є спосіб вчинення 

злочину. Спосіб злочину являє собою характер 

дії злочинця або групи, що виявляється у певній 

взаємозалежній системі операцій і прийомів 

підготування, вчинення і приховування злочину 

[5; с. 22]. Уся діяльність спрямована на вчинення 

злочинних посягань, тяжкість яких у міру 

функціонування групи збільшується. Групі 

доступні складні способи вчинення злочинів, 

одночасні акції в різних місцях. Члени такої 

групи мають певний злочинний досвід, а також 

досвід спілкування зі слідчими й оперативними 

працівниками органів внутрішніх справ, знають 

прийоми та методи слідчої і оперативної роботи. 

У цьому відношенні організовані злочинні 

групи використовують весь арсенал протидії їх 

викриттю [4; c. 58].  

Важливе місце в криміналістичній характе-

ристиці злочинів посідає такий її елемент, як 

особа злочинця. Особа злочинця стосовно 

злочинів, що вчиняються організованими 

злочинними групами, має суттєві особливості. 

Особа злочинця виступає як колективний 

суб’єкт злочинної діяльності. Мова йде про 

вчинення злочинів організованою злочинною 

групою або злочинною організацією.  

Наступним елементом у криміналістичній 

характеристиці злочинів слід розглянути типо-

ві сліди злочину. У криміналістичній літературі 

даний елемент криміналістичної характеристи-

ки іноді називається «типовою слідовою карти-

ною вчинення злочину», підкреслюючи його 

динамічний характер. Багаточисельність слідів, 

що відбивають властивості особи злочинця, 

відкриває широкі можливості для її встанов-

лення. Найбільшу цінність являють ті сліди, які 

дозволяють ідентифікувати особу, що вчинила 

злочин. Арсенал даних слідів у міру розвитку 

науки весь час поповнюється [1; с. 37]. 

Необхідно зазначити, що з’являються нові види 

слідів (мікросліди, одорологічні сліди, звукові 

сліди та ін.), які необхідно збирати під час 

розслідування злочинів. Учинення злочину 

групою осіб визначає особливості слідоутворення. 

С. Н. Хорунжий указує, що такі якості групи, як 

системність, цілісність, детермінуючи 

механізм її діяльності, визначають і конкретні 

особливості слідоутворення [11; с. 15]. 

Сучасні організовані злочинні угруповування 

орієнтовані на масштабну і системну 

кримінальну діяльність. Одним із сегментів 

останньої виступає економічна злочинність, 

яка є однією із провідних сфер у діяльності 

злочинних угруповувань. Т. О. Скакун дає 

наступне визначення поняття «економічний 

злочин» – це протиправна дія, яка вчиняється у 

сфері економіки із зловживанням влади, що 

посягає на порядок здійснення економічного 

управління та має на меті одержання 

економічної вигоди. Економічні злочини 

мають надзвичайно складний механізм 

здійснення, а отже і складний механізм їх 

виявлення та розслідування. Механізм злочину 

являє собою систему процесів взаємодії всіх 

учасників злочину між собою і навколишнім 
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середовищем, що приводить до утворення 

криміналістично значущої інформації про 

злочин, його учасників та результати. 

Особливість вчинення економічного злочину 

полягає в тому, що предметом такого 

протиправного діяння виступає майно як 

капітал, а тому має місце підвищена 

організованість та використання специфічних 

способів поведінки.  [10; c. 2].  

Головна мета організованої злочинності – 

монополізувати визначені ринки і таким чином 

забезпечити себе постійним високим 

прибутком. Друга специфічна риса 

організованої злочинності – це її тісні зв’язки з 

правоохоронною системою, органами юстиції, 

влади і керівництва, налагоджувані з метою 

підтримки сприятливих і безпечних умов для 

своєї діяльності. Усе це досягається завдяки 

наявності корупції в органах влади і 

державного управління [9; с. 115].  

Згідно Кримінального кодексу України до 

злочинів у сфері економіки, які вчиняються 

злочинними угруповуваннями, зокрема основ-

них, можна віднести приховування прибутків 

від оподаткування, розкрадання, шахрайства з 

фінансовими ресурсами, заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовим ста-

новищем, тоді як до вторинних економічних 

злочинів належать легалізація (відмивання) 

грошових коштів та іншого майна, здобутих 

злочинним шляхом, а також фіктивне 

підприємництво [7]. 

Якщо звернутися до офіційної статистики 

Генеральної прокуратури України,то за цими 

показниками бачимо, що у  2016 р. не 

засуджено жодного організатора чи учасника 

злочинного угрупування. Не в останню чергу 

це зумовлено ліквідацією у 2015 році 

спеціалізованих підрозділів МВС з боротьби з 

організованою злочинністю та пов’язаними із 

цим наслідками в оперативній обстановці, 

слідчій та судовій практиці [2; с. 211]. 

До більш конкретних недоліків у 

правоохоронній діяльності, що сприяють 

існуванню та розвитку організованих 

злочинних угрупувань, належать такі:  

− неготовність деяких підрозділів і служб 

діяти в умовах суттєвої зміни криміногенної 

ситуації, що відображає процеси консолідації, 

кооперування й професіоналізації 

кримінального світу;  

− недостатньо цілеспрямований пошук осіб 

– можливих учасників організованого 

злочинного угруповання, у тому числі у місцях 

виконання покарань;  

− слабка оперативна робота з контролю за 

діяльністю лідерів злочинних угруповань, 

недосконалі тактичні прийоми виявлення та 

документування їх діяльності;  

− недостатнє технічне забезпечення 

правоохоронних органів, а також випадки 

зради з боку окремих правоохоронців.  

Упродовж трьох років, починаючи з 2014 

року Генеральна прокуратура України підтри-

мує тісні професійні зв’язки з Консультатив-

ною місією Європейського Союзу – реалізу-

ються, перебуваючи на різних стадіях, одразу 

кілька проектів консультативної допомоги 

європейських колег. У майбутньому передба-

чається створення підрозділу, до якого ввійдуть 

правоохоронці, які протидіють обігу наркоти-

ків, торгівлі людьми, аналітики тощо. Боротьба 

з організованими формами злочинності є 

найскладнішою для правоохоронців у всьому 

світі. По-перше, необхідно забезпечити прак-

тичну основу відповідному експерименту. Так 

би мовити, йшов знизу, від безпосередніх прак-

тиків. На нашу думку, допомога європейських 

фахівців може відіграти важливу роль у 

створенні кардинально нового правоохорон-

ного підрозділу.  

Висновки та пропозиції. Системне 

попередження організованої злочинності 

передбачає єдність загальноорганізаційної, 

попереджувальної та правоохоронної 

діяльності. Велика кількість спеціалізованих 

суб'єктів, залучених до сфери боротьби з 

організованою злочинністю, та багатоаспектність 

їх діяльності вимагає зосередження основної 

уваги на узгодженні й об'єднанні зусиль 

правоохоронних органів по забезпеченню 

законного та обґрунтованого кримінального 

переслідування вказаних осіб.  

Аналіз соціально-економічних реалій та 

криміногенних процесів, що відбуваються на 

території України, дозволяє зробити висновок, 

що подальше функціонування та розвиток зло-

чинних організацій буде визначатися триваю-

чими процесами світової глобалізації, посилен-

ням впливу транснаціональної організованої 

злочинності, а також соціально-економічною 

ситуацією в країні. Фактором, що впливає на 

кількісні та якісні зміни організованої злочин-
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ності, як і раніше буде корупція, яка є невід'єм-

ною кримінальною складовою життя українсь-

кого суспільства. Звідси саме на корупцію як 

центральну ланку організованої злочинності 

має бути направлений правоохоронний вплив. 

Резюмуючи вищесказане, можна зробити 

висновок про те, що в Україні методика вияв-

лення фактичної організованої злочинності май-

же нерозроблена, віктимологічні дослідження про-

водяться, зазвичай, лише у науково-дослідних 

цілях окремими вченими. Мінімізація такого 

складного соціального та правового явища як 

організована злочинність можлива тільки в то-

му випадку, коли будуть зроблені взаємо-

пов'язані та скоординовані заходи соціального, 

правового, кримінологічного та організаційного 

характеру в їх єдності і взаємозв'язку.  

Однак існує група методів, використання 

яких, на моє переконання, значно посилило б 

механізм боротьби зі злочинними угруповуван-

нями. Серед них варто відзначити саме вдоско-

налення нормативно-правової бази, та посилен-

ня уваги до економічної складової діяльності 

злочинних організацій. Наприклад, за допомо-

гою розширення правових вимог та проведення 

додаткових перевірок при отриманні ліцензії 

юридичними особами; розвитку правосвідо-

мості громадян шляхом -підвищення правової 

ідеології у населення; розвитку системи захис-

ту учасників кримінального судочинства. Од-

нак слід пам'ятати про необхідність комплек-

сного впливу на усі важливі вектори діяльності 

в громадянському суспільстві і державі. 
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