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організованої злочинності в міжнародні транснаціональні структури.
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Серйозна проблема в розвитку сучасного світу, яка зачіпає
інтереси багатьох країн, зокрема й України – це транснаціональна
організована злочинність. Звичайно, для більшості держав світової
спільноти вона не є новою, для нашої ж молодої в історичному
розвитку країни це явище є новим. Закінчення „холодної війни”,
розпад Радянського Союзу на початку 90-х років минулого століття,
поява на політичній карті нових держав, серед них і України, зумовило
розширення міжнародного співробітництва, сприяло налагодженню
нашими співвітчизниками тісних міжнародних зв’язків у різних
галузях. Проте, крім позитивних сторін виходу України на міжнародну
арену, з’явились і певні негативні моменти такого співробітництва:
відбулась інтеграція національної організованої злочинності в
міжнародні транснаціональні структури, з чим наші правоохоронні
органи зіткнулися вперше.

З поглибленням міждержавних економічних, соціальних,
культурних зв’язків транснаціоналізація організованої злочинності
набула лавиноподібного характеру. Нині організована злочинність, по
суті, створює реальну загрозу безпеці всього людства за своїми
масштабами і руйнівним впливом.

Сприятливе підґрунтя для інтеграції вітчизняної організованої
злочинності в транснаціональну створюють позитивні процеси в



міжнародних відносинах:
· розширення економічних і соціальних зв’язків, спрощення

порядку перетину кордонів, розвиток міжнародної торгівлі,
збільшення міжнародних перевезень;

· розвиток міжнародних електронних банківських мереж, що
дозволяють швидко здійснювати фінансові операції, одночасно
ускладнюючи процес забезпечення контролю за грошовими
потоками та полегшуючи приховування або легалізацію грошей,
здобутих злочинним шляхом;

· поширення процесу міграції населення у світі та утворення в
різних країнах етнічних діаспор;

· суттєві розбіжності в кримінальному законодавстві і судочинстві
різних держав;

· демократичні перетворення в багатьох країнах, що призвели до
руйнації старих систем контролю при повільному становленні
адекватного демократичного регулювання, політичної та
економічної нестабільності;

· швидке зростання переліку нових товарів споживання і послуг,
поширення психології суспільства споживання, „комерціалізація”
суспільних відносин.
При цьому відзначається диверсифікація злочинної діяльності.

Організовані злочинні формування прагнуть взяти під контроль усе
нові сфери. Створюються альянси між злочинними структурами на
наднаціональному рівні, поширюється „обмін досвідом”,
удосконалюється практика протиправної діяльності. Від жорсткої
внутрішньої ієрархії подекуди здійснюється перехід до організації за
принципом „взаємодоповнюючих ланцюгів”, чим досягається більш
висока „живучість” організованих структур.

Діяльність транснаціональних організованих злочинних об’єднань
поширюється на більшість регіонів світу. Найприбутковішими
сферами та напрямками транснаціональної злочинної діяльності
вважаються: контрабандні операції; створення стійких каналів
нелегальної міграції та торгівлі людьми; міжнародний наркобізнес;
“відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом, протиправні
оборудки з фінансовими ресурсами (шахрайство, переведення
фінансових коштів за межі країн з використанням мережі банківських
установ і сучасних інформаційних технологій тощо).

Вказаний перелік не є вичерпним і може суттєво поповнюватися в
міру розвитку транснаціональної злочинності, її форм і методів



здійснення злочинів. Одним з найнебезпечніших проявів цієї
проблеми є також те, що останнім часом, незважаючи на активну
міжнародну протидію, активізували свою діяльність терористичні
угруповання. У більшості випадків терористичні групи еволюціонують
із загальнокримінальних співтовариств, використовують „традиційні”
організовані злочинні структури для реалізації своїх намірів, а
протиправні види бізнесу (наркобізнес, торгівля людьми, зброєю тощо)
– для фінансового забезпечення своєї діяльності.

Україна не стоїть осторонь інтеграційних процесів у
кримінальному світі. Протягом останнього десятиліття в нашій державі
спостерігаються негативні тенденції, які полягають, з одного боку, у
розширенні впливу потужних міжнародних злочинних співтовариств
на територію України, з іншого – зростає рівень інтеграції
національних кримінальних угруповань у міжрегіональні та
міжнародні злочинні співтовариства.

Детальнішого розгляду заслуговує зв’язок між національним та
транснаціональним рівнями криміналітету в тих сферах протиправного
бізнесу, де він набув особливого розвитку, а саме: виробництво і
розповсюдження наркотиків, нелегальна міграція та торгівля людьми.

Поширення наркоманії, а відтак – і міжнародної наркоторгівлі
стало однією з найнебезпечніших проблем сучасності, яка має стійку
тенденцію до ускладнення.

Міжнародний наркобізнес як наймасштабніший прояв сучасної
організованої злочинності є безумовною загрозою національній безпеці
країни – її національним цінностям, інтересам і способу життя її нації
[1, 266].

Для України актуальність цієї проблеми визначається, насамперед
тим, що наша країна розглядається не тільки як зона контрабандного
транзиту наркотиків з місць їх традиційного виробництва, а і як ринок
збуту. Одночасно зростають об’єми вилученого правоохоронними
органами вирощеного в Україні наркотику.

Використання транснаціональними наркосиндикатами території
держави для транзиту наркотиків фіксується протягом тривалого часу.
Останніми роками відзначається збільшення об’ємів переміщення
героїну афганського походження, т.з. „Шовковим шляхом”, що
проходить через територію Центральноазіатських країн СНД, Росію та
Закавказькі країни. Нині цей шлях є основним джерелом надходження
вказаного наркотику і на внутрішній ринок України, що обумовлено,
передусім, стрімким зростанням нарковиробництва в Афганістані.

Характерною рисою діяльності наркоструктур на території нашої
держави стало функціонування стійких організованих злочинних груп



на етнічній основі, які об’єднують вихідців з африканських країн.
Найвпливовішим серед них є нігерійські, котрі причетні до
широкомасштабних операцій із незаконного міжнародного обігу
наркотиків. Фактично на осередки наркобізнесу перетворилися також
деякі афганські, пакистанські, іранські етнічні общини, що мешкають в
Україні. Протягом останніх років значно активізувалися на
нелегальному ринку розповсюдження наркотичних речовин чеченські
організовані злочинні групи. Для отримання значних прибутків вони
намагаються встановити контроль над контрабандними каналами
транспортування героїну в Західну Європу з використанням території
України та держав Балтії.

Виникають і нові транснаціональні наркоугруповання,
сформовані за ознакою національної належності. До їхнього складу
входять як громадяни України,  так і іноземці - вихідці з нашої
держави. Структури такого роду налагоджують канали контрабанди
наркотиків з використанням української території, використовують
наших громадян як наркокур’єрів, залучаючи до своєї діяльності
місцеві кримінальні утворення.

Останнім часом підвищились обсяги наркоторгівлі й на території
України, де цей злочинний бізнес поступово вийшов на якісно новий
рівень.

Поширюється контрабанда в Україну синтетичних наркотиків та
прекурсорів для їх виробництва, зокрема ефедрину. Практична
відсутність контролю за обігом цієї речовини в низці сусідніх країн,
зокрема Болгарії, Румунії й Угорщині, сприяє формуванню каналів її
контрабандного ввезення в Україну, стрімкому поширенню сурогатних
похідних ефедрину (наприклад, первитину) на наркоринках південних і
західних регіонів нашої країни.

Зростання, здебільшого серед молоді, „популярності”
стимуляторів амфетамінного ряду (САР) спричиняє ще один напрям
об’єднання зусиль міжнародного та національного криміналітету, а
саме : розширення контрабандних постачань синтетичних
психотропних речовин.

Поступово залучаючись до сфери міжнародного наркобізнесу,
Україна сама перетворюються на виробника наркотичної сировини.
Організованими злочинними угрупованнями продовжує
використовуватися сфера промислового культивування маку для
незаконного виробництва наркотичних засобів з місцевої сировини.

Не припиняються спроби ділків міжнародної наркомафії
використати потужний промисловий та інтелектуальний потенціал
України для незаконного виробництва прекурсорів i підконтрольних



хімічних речовин з місцевої та давальницької сировини. У
протиправну діяльність втягуються українські фахівці хімічної
промисловості, професійні фармацевти, окремі співробітники
правоохоронних органів.

Тенденції розвитку обстановки у вказаній сфері дозволяють
спрогнозувати подальші намагання міжнародних наркоділків спільно з
місцевими кримінальними структурами використовувати територію
нашої держави для транзиту наркотиків, забезпечити формування
нових каналів і схем контрабандного ввезення до нашої держави
синтетичних наркотичних речовин для їх подальшого розповсюдження
на ринках України та інших країн СНД, а також активізацію
спрямувань транснаціональних наркосиндикатів щодо використання
промислового потенціалу України для незаконних операцій з
прекурсорами та синтетичними наркотиками.

Таким чином, аніскільки не поменшуючи значення
співробітництва держав на універсальному рівні, слід зазначити, що
велика увага повинна надаватися і співпраці на
регіональній основі [3, 80].

На напрямку протидії нелегальній міграції гостроту ситуації
обумовлює реальна загроза перетворення нашої держави на територію
концентрації нелегальних мігрантів і їх транзиту до країн Європи й
Азії.

Низка чинників, зокрема географічне положення країни,
відкриття нових транспортних сполучень, незавершеність формування
системи імміграційного контролю, збереження режиму вільного
пересування з країнами СНД, недостатня якість митного та
прикордонного контролів, недоліки чинного законодавства тощо,
спричиняє сталість положення України як однієї з основних ланок
масштабного транснаціонального кримінального бізнесу, пов’язаного
зі створенням каналів незаконної міграції.

За динамікою нелегальна міграція не є статичним, застиглим
явищем. Вона швидко й динамічно поширюється в Україні. Цьому
сприяє високий рівень латентності, який, у свою чергу, обумовлений
значними прибутками ділків, котрі використовують нелегальних
мігрантів у протиправному бізнесі. Нелегальна міграція має розвинену,
організовану й професійну мережу, а також спеціально створену
систему захисту для запобігання виявленню і викриттю, притягненню
винних до відповідальності [4, 232].

Політичні, економічні й суспільні наслідки вказаного явища
поступово перетворюють його на реальну загрозу національній безпеці
держави. Останнім часом сформувалася стала тенденція до зростання



загальної кількості іноземців, затриманих і притягнутих до
відповідальності за незаконне перетинання державного кордону при
в’їзді в Україну. Збільшення масштабів нелегальної міграції
спостерігається також через територію м. Києва та деяких внутрішніх
областей. У свою чергу, західні регіони держави (Закарпатська,
Чернівецька, Львівська області) завдяки своєму розташуванню,
проходженню через їхню територію добре відомих автомобільних і
залізничних міжнародних транспортних шляхів тощо, поступово
перетворюються в буферну зону та кінцеву ланку транзиту
нелегальних мігрантів через країни СНД до Західної Європи з
відповідними негативними чинниками цього процесу.

Організатори незаконних переправлень, як правило, не
спеціалізуються на вихідцях з певних країн, а тому спектр держав
походження мігрантів, які переправляються створеними каналами,
часто є достатньо широким - Індія, Бангладеш, Афганістан, Шрі-Ланка,
Китай, Ірак, В’єтнам, Пакистан, Сирія, Ліван, Іран, Сомалі тощо.

Нині для проникнення незаконних мігрантів в Україну
злочинними структурами використовуються два основні шляхи:
неофіційний (коли переправлення через кордон здійснюється поза
пунктами пропуску або через пункти пропуску за підробленими
документами, або з уникненням прикордонного контролю) та
офіційний (тобто коли іноземці в'їжджають за запрошеннями,
декларуючи за мету перебування ділові поїздки, стажування, навчання,
відвідання родичів, приватні справи, клопотання про отримання
статусу біженця тощо, або за туристичними чи транзитними візами).
При цьому перший шлях використовується в основному для
перетинання кордону України з території Росії.

Враховуючи високу прибутковість вказаного виду кримінального
промислу, організація нелегальних каналів міграції, особливо в
прикордонних регіонах, структурувалась і знаходиться під контролем
місцевих організованих злочинних утворень, на які спираються
транснаціональні організовані злочинні об’єднання, що діють у сфері
незаконної міграції.

Однією з характерних особливостей організації нелегальних
переправлень є активне залучення злочинних угруповань з числа
іноземних громадян.

Останнім часом організовані злочинні угруповання намагаються
здебільшого забезпечити легальне прибуття іноземців у нашу державу,
використовуючи спеціально створені туристичні фірми, окремі
випадки недосконалої діяльності консульських установ і державних
структур України.



Ступінь небезпеки цього виду кримінального бізнесу підвищує й
те, що транснаціональні канали незаконної міграції через територію
України з країн Південно-Східної Азії, Близького Сходу до
Центральної і Західної Європи, вважаються досить сприятливими для
транспортування наркотиків, зброї тощо.

Торгівля людьми як різновид кримінального бізнесу також є
досить складною проблемою, що давно вийшла за межі окремих
держав і набула світових масштабів, посідаючи одне з чільних місць

у сфері міжнародної злочинності. Її стрімке поширення в Україні
обумовлюється високою прибутковістю і низьким, порівняно з іншими
видами злочинної діяльності, рівнем ризику, а також складною
соціально-економічною ситуацією в державі.

Як випливає з даних Міжнародної організації з міграції,
рекрутери нелегальних мігрантів щорічно заробляють від 5 до

7 мільярдів доларів США на контрабандному або
легальному перевезенні людей і нелегальному працевлаштуванні,
пов'язаному для мігрантів із ризиком для життя, здоров'я,
матеріального добробуту [2, 74].

Кримінальний бізнес у сфері торгівлі людьми розбудовується із
задіянням низки функціональних ланок – приватні туристичні агенції,
фірми з надання послуг для нібито працевлаштування за кордоном,
мережа вербувальників, що займаються пошуком і залученням жінок,
угруповання, які здійснюють переправлення, кримінальні групи, які
приймають „живий товар” у країнах призначення тощо. Ефективне
функціонування злочинної інфраструктури стає можливим завдяки
корупційним зв’язкам у відповідних органах державної влади й
управління.

Закамуфльована вербувальна діяльність не виходить за межі
чинного законодавства. Більше того, переважна частина потенційних
жертв з різних причин вважає за доцільне ніде не афішувати
перспективу працевлаштування за кордоном.

Переважно країнами-споживачами „живого товару” з України є
Туреччина, Греція, Кіпр, Італія, Югославія, Боснія і Герцеговина,
Угорщина, Чехія, Хорватія, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати,
Китай і Нідерланди.

Навіть неглибокий аналіз схем і механізмів вказаних видів
протиправної діяльності дозволяє стверджувати, що між національною
та транснаціональною організованою злочинністю наявний тісний
зв’язок. Тому успішна протидія першій є важливою запорукою
ефективної боротьби з другою.

В Україні створена та функціонує система державних органів, які



реалізують державну політику протидії організованому
криміналітету. Разом зі спеціальними підрозділами Служби безпеки та
МВС України до неї входять органи прокуратури, Державної митної
служби, Державної прикордонної служби, податкової та контрольно-
ревізійної служб тощо.

Водночас, небезпека та масштаби загроз, які створює
організована злочинність як на національному, так і на
транснаціональному рівнях, обумовлюють необхідність поєднання
зусиль міжнародної спільноти.

Зокрема, у рамках міжнародного співробітництва тільки протягом
минулого і поточного років фахівцями правоохоронних органів
проведено низку робочих зустрічей із представниками іноземних
правоохоронних органів, під час яких обговорювалися питання
розробки та здійснення спільних заходів по боротьбі з
транснаціональними організованими структурами, що займаються
наркобізнесом, відмиванням „брудних” коштів, контрабандою,
нелегальною міграцією і торгівлею людьми. Для забезпечення
ефективної протидії злочинним угрупованням, що спеціалізуються на
нелегальній міграції і торгівлі людьми, взято участь у роботі низки
міжнародних форумів. Усе це сприяло реалізації окремих спільних з
іноземними партнерами заходів щодо припинення діяльності
організованих злочинних угруповань.

Враховуючи майбутню інтеграцію України в європейські та
євроатлантичні міжнародні структури, проблема транснаціональної
організованої злочинності буде постійно ускладнюватись,
потребуватиме спільної координації вітчизняних і міжнародних
правоохоронних органів і вжиття адекватних заходів протидії цьому
негативному явищу. Необхідно чітко визначити стратегію протидії,
тактику дій, основні напрямки докладання зусиль і першочергові
спільні завдання в боротьбі з міжнародним криміналітетом.
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В статье рассматриваются отдельные негативные аспекти
современных интеграционных процессов в Украине, в частности
интеграция национальной организованной преступности в
межнародные транснациональные структуры. Прогнозируются
дальнейшие попытки международной преступности использовать
территорию нашего государства, акцентируется внимание на
необходимости выработки стратегии противодействия
международному криминалитету.

Ключевые слова: интеграция, организованная преступность,
транснациональная преступная деятельность, контрабандные
операции, нелегальная миграция, наркобизнес, терроризм, торговля
людьми.

The article deals with particular negative aspects of modern
integration processes in Ukraine, especially integration of the national
organized crime into the international transnational structures. It also
forecasts further efforts of international crime to use the territory of our
state and emphasizes necessity of strategy elaboration to counteract
international criminality.
Key words: integration, organized crime, transnational criminal activities,
illicit trade, illegal migration, drug industry, terrorism, human traffic.


