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УДК 343.974 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597 В.Г. СЕВРУК,  провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи  Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,  м. Київ, Україна; e-mail: vovasevruklev@gmail.com;  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3444-9706 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕТНІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ V.G. SEVRUK,  Leading Research Fellow, Scientific and Research Work Unit,  National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law,  Kyiv, Ukraine; e-mail: vovasevruklev@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3444-9706 THE CONCEPT AND ESSENCE OF ETHNIC CRIME  Постановка проблеми ХХІ століття – це епоха глобалізації, що реалізується в об'єктивній дійсності як бага-тофакторне й поліфункціональне явище, впливаючи як позитивно, так і негативно на розвиток суспільства. Не випадково в сучас-ній політичній і правовій літературі справед-ливо стверджується, що глобалізація – "не абсолютне зло й не абсолютне благо" [1, с.6; 2, с.3]. Глобальна організована злочинність, як зазначають Бовенкерк Ф. (Bovenkerk F.), Сі-кел Д. (Sieqel D.), Зайч Д. (Zaitch D.),  поки що багато в чому носить початковий етнічний ха-рактер [3]. Однак, глобальні злочинні угрупу-вання різного національного та етнічного по-ходження об’єднуються, кооперуються та розпочинають діяти як єдине ціле. Існують глобальні злочинні об’єднання, які включають в себе представників різних країн. Таким чи-ном, виникають могутніші та загрозливі тран-снаціональні кримінальні угрупування, які міс-тять в собі тисячі та навіть десятки тисяч людей. Мова йде про дійсно кримінальні ім-перії, чия влада простирається над кордона-ми держав та континентів [4, с.61]. Тому зупи-нити кримінальний потік, у тому числі продукований етнічними групами, буде в рази складніше [5]. Етнічна організована злочинність існує в усіх країнах і регіонах та має свій напрям й різниться лише мірою згуртованості, що за-лежить від історичних, етнічних, економічних, соціальних шляхів розвитку того чи іншого суспільства. Негативні тенденції в сучасному 

українському суспільстві пов’язані як зі світовою економічною кризою, так і з нестабільністю націо-нальної політичної влади, певним чином вплинули на статистику та динаміку [6, с.103] етнічної зло-чинності. На думку С.О. Павленка, ця проблема все ж таки більш пов'язана з відсутністю дієвої правоохоронної системи, зокрема ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю є однією із причин активізації даного виду злочи-нів [7, с.77]. Аналізуючи статистичні дані щодо виявлення злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі оперативними підрозділами Націо-нальної поліції України та Служби безпеки України, слід відзначити, що у 2000 році виявлено організо-ваних груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі – 13, у 2001 р. – 19, у 2002 р. – 13, у 2003 р. – 18, у 2004 р. – 13, у 2005 р. – 14, у 2006 р. – 6, у 2007 р. – 12, у 2008 р. – 4, у 2009 р. – 8, у 2010 р. – 16, у 2011 р. – 26, у 2012 р. – 19, у 2013 р. – 21, у 2014 р. – 19, у 2015 р. – 8, у 2016 р. – 6, у 2017 р. – 9, за 6 місяців 2018 року – 10 [8, 9]. В цілому за 18 років виявлено 254 групи. Це значна кількість відносно всієї злочинності, тому пробле-ма існує й потребує вирішення. З цього слід наголосити, що етнічна злочин-ність характеризується високим рівнем латентно-сті, особливо та, що пов’язана з організованою злочинністю, що фактично не дозволяє оцінити реальні масштаби їх злочинної діяльності як на те-риторії України [10, с.33], так і за її межами. Етнічні злочинні організації мають більш небезпечний ха-рактер, оскільки єдність кримінальних інтересів до-повнюється єдністю національною (етнічною), і ця 
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обставина значно підвищує життєздатність цієї кримінальної структури [11]. Такого роду злочинність у різних країнах світу зберігає національно-культурну специфі-ку, й нерідко дотримується її навіть в одній кра-їні залежно від етнічного складу учасників зло-чинних груп, що й обумовлює поняття "етнічна злочинність" [12], визначення якого має як тео-ретичне, так і практичне значення. Виділення та структуризація основних ключових моментів у світогляді, мотивації й поведінці представни-ків етнічних злочинних груп може значно поле-гшити планування та проведення проникнення в них, що сприятиме більш ефективній проти-дії злочинам, які ними вчиняються [13, с.42].  Слід відзначити, що в українському зако-нодавстві понятійний апарат щодо етнічної злочинності не закріплений, оскільки відсутній єдиний підхід до його вивчення серед учених. Етнічна злочинність як негативне явище пос-тійно оновлює злочинні способи вчинення злочинів, розвиваються кримінальні здібності організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Тому сьо-годні актуальним є напрацювання основного понятійного апарату в сфері етнічної злочин-ності шляхом аналізу наукових точок зору на проблему як українських вчених, так і дослід-ників всього світу, та запропонувати її власне вирішення. В цілому слід зазначити, що єдиного під-ходу науковців до визначення поняття етніч-ної злочинності не існує. Значна група вчених відстоює думку, що етнічна злочинність так і повинна визначатися даним поняттям. Серед них: І.В. Анжиров, Ю.М. Антонян, Б.С. Арти-ков, О.М. Бандурка, А.В. Борисов, П.О. Вагін, М.Г. Вербенський, Н.О. Горюнова, А.І. Долго-ва, Г.П. Жаровська, А.М. Зюков, І.Х. Касаєв, М.П. Клейменов, В.В. Коленков, В.О. Коро-льов, Н.В. Кузьмина, М.Л. Ларченко, М.В. Ма-тійко, О.В. Медведєв, А.П. Писаренко, В.А. По-номаренков, Е.К. Рабданова, В.В. Ремський, А.Ю. Сипачев, Т.М. Тіміна, Є.В. Ткач, О.В. Тяг-ло, Р.Г. Чевходзе, І.Л. Хромов, В.І. Шиян, О.М. Щукін.  Інша група вчених, серед яких: П.І. Іванов, О.В. Калиновський, К.В. Кузнєцов, В.М. Омелін, О.М. Поздняков, У.Т. Сайгітов, Ю.О. Стрел-ковська, Ю.М. Чорноус [14, с. 106; 15] дотри-муються позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність".  Дещо протилежний підхід у Л.С. Ару-тюнова, М.О. Касьяненка, О.М. Смірнової, 

В.О. Тюніна, які вважають, що доцільно викорис-товувати поняття "етнічна злочинна група". В свою чергу, О.О. Байов, Г.В. Дашков, Д.М. Коломитц, І.С. Стихарна, О.О. Скобіна, В.О. Ярзуткіна пропо-нують поняття "етнічні організовані злочинні гру-пи".  Слід виділити й ряд авторів, які відстоюють по-зицію доцільності використання поняття "етнічні злочинні формування", а саме: А.М. Зюкова, М.О. Касьяненко, В.С. Овчинського, В.Г. Рубцова, В.О. Самсонова. І навпаки, Г.М. Геворгян, В.М. Оме-лін виділяють "організовані етнічні злочинні фор-мування".  У свою чергу, Є.В. Топільська впроваджує "ет-нічні угруповання". О.О. Байов, О.Ф. Долженков [16], В.Б. Євтух, І.Х. Касаєв, О.О. Леляк, Б.В. Ли-зогуб, С.О. Павленко, А.П. Писаренко, О.І. Фой-гель (О.І. Хегай) виокремлюють "етнічні злочинні угруповання". В.В. Бедриківський розглядає "етні-чні організовані злочинні угруповання" [17]. Джеффрі Скотт МакІлвайн (Jeffrey Scott McIllwain) [18], В.С. Овчинский, Роберт А. Роквей (Rockaway, Robert A.) [19] наголошують на "етніч-них спільнотах". О.А. Белявська, Л.О. Кочетова, О.С. Костяєва, Розаріо Мінна, М.Г. Меліхов, С.В. Тихоненко вважають актуальним поняттям "етнічні злочинні спільноти".  П.Є. Белiнський, Візел Д.Л. (Weisel D.L.) та Пейстер Е. (Painter E.) [20] роблять акцент на етнiчних бандформуваннях. Також Ю.О. Стрел-ковська виділяє поняття "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі" [21]. Л.Ф. Гула виокремлює організовані злочинні гру-пи, які поділяються за етнічними зв’язками. Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – "клано-ву злочинність за ознакою етнічної ідентичності" [22]. В.Є. Скулиш пропонує внести дефініцію "тра-нснаціональні злочинні організації, утворені за ет-нічною належністю", В.В. Босенко – поняття "зло-чинні угруповання, сформовані за етнічною ознакою". О.І. Хараберюш виокремлює "трансна-ціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі" [23, с.468]. Франсіс Іанні, А.Л. Репецька розглядають етнічну злочинність як теорію "етніч-ного спадкування". Дж. Альбіні (Joseph L. Albini) виокремлює "патрон-клієнтних відносин як основи мафії" [24]. Представники засобів масової інфор-мації та деякі дослідники (В. Б. Євтух [25], А.В. Костовська [26, с. 158-159; 27, с.44–45], В.С. Резнік [28, с.90]) виокремлюють поняття "ет-нічна мафія" [29; 30; 31; 32, с.45–46], а інші, такі як В.В. Волинець [33, с.74], Н.В. Літинська [34, с.149], В.В. Лунеєв [35, с.610] – "мафіозні угруповання, що згуртовані за етнічним принципом" [36, 37].  
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Частина фахівців звертає увагу на злочин-не співтовариство типу синдикату, тобто зло-чинні організації, які здійснюють спільно між-регіональну і міжнародну злочинну діяльність [38]. О.О. Байов виокремлює поняття "етнічна злочинна організація". У статистичній звітності Національної полі-ції України та Генеральної прокуратури вико-ристовують поняття "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етніч-ній основі". Слід відзначити, що даної позиції дотримуються такі вчені, як: М.В. Матійко, В.М. Натаров, В.В. Ремський, В.Г. Рубцов, М.Л. Шаталкін та О.Ю. Шостко [39, с.139]. Ми також підтримуємо дану позицію, тому що в першу чергу необхідно оперувати саме нор-мативно-правовими актами з чітко визначе-ними поняттями та визначеннями. Отже, етнічна злочинність на сьогодні є предметом дослідження різних галузей знань, а саме кримінології, психології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшу-кової діяльності в усіх державах світу, але однозначного визначення та підходу до її ви-вчення не сформовано. Тому в статті буде проведено аналіз зазначеного поняття та об-грунтована доцільність його введення в нау-ковий обіг.  Мета статті полягає в з'ясуванні етнічної злочинності як суспільно-негативного явища. Її новизна міститься в комплексному підході до обгрунтування уявлення про етнічну зло-чинність та авторському визначенні поняття етнічної злочинності. Завданням роботи є виокремлення сукупності різновиду понять, що становлять, сприймаються або розумі-ються вченими та практиками як складові частини або синоніми поняття етнічної зло-чинності.  Сучасні дискусії щодо легітимності поняття "етнічна злочинність" Сьогодні слід наголосити на позитивному аспекті ведення Генаральною прокуратурою України статистики відносно виявлених орга-нізованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Зрозуміло, що статистичні дані через латентність даної зло-чинності і ряд інших причин в неповній мірі відображають реальний стан етнічної злочин-ності в Україні. На відміну від інших європей-ських держав, дана проблема не прослідко-вується в правоохоронних органах, тому аналіз у цій сфері є набагато складнішим за-вданням для інших держав. 

"Етнічна злочинність" – гаряче дебатований термін, у всякому разі в російськомовному пост-радянському середовищі. В англомовному ж, як відомо, дебатується взаємозв’язок між організо-ваною злочинністю та поняттям етнічності. І, як я знаю, говорити про етнічну організовану злочин-ність немає сенсу. Водночас можна дискутувати, чому певні види незаконної діяльності в деяких регіонах набувають етнічних рис", – зазначає С. Козлюк. Він же вказує, що термін "етнічна злочин-ність" доволі поширений на теренах колишнього Радянського Союзу. До того ж у Європі радше го-ворять про організовану злочинність і залучення до неї певних етнічних груп [40]. Румунія дозволяє збирати інформацію про по-ходження, рідну мову та релігійну належність гро-мадян під час перепису населення. Натомість Іс-панія та Португалія мають закони, схожі до французького, які забороняють публічно визнача-ти етнічну належність осіб в офіційних докумен-тах. Винятки можуть дозволятися тільки в науко-вих дослідженнях. Державні інститути статистики Німеччини та Італії дозволяють використовувати інформацію про громадянство осіб, але не похо-дження. "У боротьбі з наркобізнесом, торгівлею людьми та іншими злочинами, що часто вчиня-ються групами, сформованими за етнічним прин-ципом, німецькі й італійські слідчі мають ті самі проблеми, що й французькі" [41]. Отже, вказувати на етнічну належність злочинців у деяких євро-пейських країнах заборонено законодавством, що не скасовує факту тісних кримінальних зв’язків у національних спільнотах. І це не свідчить про те, що окремі нації мають якийсь особливий "ген зло-чинності", просто кинуті напризволяще напівлега-льні громади приречені на виживання, яке часто зав’язане на кримінальних заробітках [42]. Кримінолог Леандро Шкларек Мулінарі, який наголошує на даній проблемі в європейських дер-жавах, здійснює акцент на тому, що не вистачає статистики, а отримуючи відповідну статистику за участю етнічної або расової приналежності, за даними Ли Роден (Lee Roden), можна ясно бачити діяльність (досвід) певної етнічної групи і ці стати-стичні дані говорять самі за себе [43]. Чимало фахівців – прихильників "етнічної" кри-мінальної статистики вважають, що часткова за-критість відповідних даних була би доречною. Во-ни наголошують, що реальна картина, яка ґрунтувалася би не на припущеннях, а на правди-вій статистиці, необхідна [36]. Ганс-Йорг Альбрехт (Hans-Jörg Albrecht) наго-лошує, що дослідження участі етнічних меншин у злочинності дуже актуальне в Німеччині. Більшість 
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досліджень базується на офіційній статистиці, яка вказує, що злочинність серед іноземних меншин вища, ніж у німецького населення, навіть якщо дані про злочинність скориговані з урахуванням демографічних відмінностей (вік, стать тощо), і навіть якщо імміграційні злочини та злочини іноземців-нерезидентів не враховуються [44]. Ми підтримуємо позицію Раміро Мартінеса (Ramiro Martinez Race), що вивчення етнічно-го аспекту, злочинності та кримінального су-дочинства звичайно включає дослідження по етнічному розмежуванню у структурі злочин-ності та правосудді в системі кримінального судочинства. Незважаючи на визнання того, що існують расові та етнічні відмінності у зло-чинності, наші знання про джерела та наслід-ки цього взаємозв'язку є неповними [45]. Слушною є думка О.Л. Гамалій, що "понят-тя етнічної злочинності не з’явилося само со-бою, воно випливало з вчинків людей, які, прибувши в Україну з інших держав, не шану-вали її законів, а іноді й намагалися диктувати нашому суспільству свої, злочинні" [46, с.232]. Слід відзначити, як би не намагалися не ви-користовувати дослідження щодо етнічного походження осіб, які об'єднуються в організо-вані групи та злочинні організації для вчинен-ня злочинів, без даної графи дослідження ні-коли не буде повним, якісним та ефективним.  Концепція організованої злочинності зав-жди мала сильні етнічні конотації. Джон Лан-деско, один із перших авторів, який акценту-вав увагу на  посиленні етнічної організованої злочинності, в 1929 році писав про групи бут-легинга, соціальний склад яких був заснова-ний на етнічному походженні. Ірландські, єв-рейські, німецькі та польські організації контролювали конкретні райони міста [3]. Наприклад, у США ідея етнічної організо-ваної злочинності все ж таки була прийнята. Частиною нинішніх дебатів із приводу органі-зованої злочинності є взаємозв'язок між етні-чною приналежністю і злочинними синдика-тами або конфедераціями в Америці. З одного боку, часто йдеться, що організована злочинність контролюється "загальнонаціо-нальним альянсом, що складається як міні-мум з 24 тісно пов'язаних сімей мафії", і що італійський синдикат практично знаходиться у зв'язку з організованою злочинністю [3]. Питання еволюції сутнісного змісту понят-тя "організована злочинність" певною мірою досліджувалось О.Ю. Шостко. Виділимо деякі 

основні, вказані нею етапи цієї еволюції. Автор зазначає, що тривалий час у США поняття "орга-нізована злочинність" застосовувалось до об'єд-нання злочинців, які займалися організацією азар-тних ігор і проституцією та захищалися пред-ставниками влади. Далі – до етнічних, добре структурованих злочинних організацій (передусім італійських, єврейських), які створювали небезпе-ку цілісності американського суспільства та загро-жували його політичному устрою [47; 48, с.76]. Франсіс Іанні (Ianni F.A.J.) з цього приводу не-одноразово наголошував, що організації мафіоз-ного типу краще розуміти як соціальні системи, що базуються на спільних соціально-культурних та етнічних відносинах [49]. Клаус Ламп (Lampe K.) назвав ситуацію ще більш критичною. Він пише: "Різні визначення поняття "група" у концептуаль-ній історії організованої злочинності не схожі і час-то навіть суперечать один одному. Але коли ми фокусуємося на даному питанні, ясно, що під по-няттям "група" вчені розуміють організовану групу, яка є етнічно однорідною, формально структуро-ваною і багатофункціональною, докладаючи зу-силля для знищення і підпорядкування правових інститутів суспільства. Як припускає автор, зага-льна тенденція визначення "групи" заснована на розумінні організованої злочинності, яка відбува-ється через сухі закони і пов'язана з іменами ві-домих італійських і американських гангстерів, та-ких як Аль Капоне і Лаки Лучано" [50]. Слід погодитись із позицією П.А. Вагіна,  Д.Б. Панюшина, що термін "етнічна злочинність" знайшов широке поширення як у науковій, так і в публіцистичній літературі. При цьому його загаль-новизнане визначення до теперішнього часу не вироблено, а існуючі визначення мають часом принципові відмінності [51, с.79–80]. Але, на жаль, в Україні це поняття досить рідко використовується в правовому полі. Взагалі етніч-на злочинність сьогодні є відносно новим понят-тям у юриспруденції, і лише частково досліджу-ється у кримінології, криміналістиці, кримінальній процесуальній, оперативно-розшуковій діяльності та психології, тому постає потреба законодавчого визначення окремих положень етнічної злочинно-сті з подальшим їх закріпленням у відомчих нор-мативно-правових актах. Українські юристи-теоретики досі дискутують на тему, чи етично вводити в кримінальний про-цесуальний ужиток поняття "етнічна злочинність" [52]. Що стосується "етнічної злочинності", то деякі вчені вважають, що такого поняття в чистому ви-гляді не існує, але більшість з них все одно ділять 
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правопорушників за національною ознакою. Однак, етнічна злочинність небезпечніша звичайної. Злочинні угруповання, утворені за національною ознакою, згуртовані, конспіра-тивні, у них більш жорсткі закони всередині групи [53]. Незважаючи на розбіжність у думках, що собою являє етнічна злочинність, усі автори практично єдині, що особливістю етнічної злочинності є криміногенна мотивація. Така позиція, на наш погляд, значно звужує понят-тя етнічної злочинності. Щодо вищезазначеного, А.М. Зюков від-значає, що кістяк "етнічної злочинності" ста-новить сукупність злочинів, вчинених у силу етнічних традицій і звичаїв. Ми підтримуємо позицію, що етнічна зло-чинність заслуговує подальшого вивчення зі всіх сторін, але це не повинно сприйматися як свідчення упередженості або як прямий вплив на етнічну ідентичність. Такий аналіз може допомогти правоохо-ронним органам у подальшому більш ефек-тивно протидіяти організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі та не створювати розгалуджені кримінальні мережі. І, нарешті, ми намагаємо-ся визначити майбутні тенденції вивчення розвитку етнічної злочинності та запобігання їй. Крім цього, на сьогодні вже неможливо іг-норувати питання вивчення етнічної злочин-ності як негативного феномена. Офіційне введення даного визначення в ужиток правоохоронних органів зумовлює той факт, що тема етнічної злочинності в даний час становить особливий інтерес для теоре-тиків і практиків. Проаналізувавши різні підходи вчених до вказаного поняття, слід відзначити, що всі во-ни мають право на існування. Ми поділяємо позицію авторів, які розмежовують ці поняття. Тому логічним у розумінні підходів різних вче-них до поняття "етнічна злочинність" є їх роз-межування та їх подальший аналіз.  Перше поняття, це "етнічна злочинність". Так, І.В. Анжиров констатує, що етнічна зло-чинність – це злочинність, представлена структурованими злочинними організаціями [54]. Ю.М. Антонян та А.М. Зюков під етнічною злочинністю розуміють малі злочинні групи на території великих країн [55, 56]. Б.С. Артиков робить акцент, що етнічна злочинність – це не проста сукупність групових злочинів представ-ників того чи іншого етносу [57, 58]. О.М. Бан-

дурка та О.В. Тягло виокремлюють поняття "етніч-на злочинність" як: доля злочинів, вчинених різ-номанітними групами етнічних меншин [59,, с.222]. А.В. Борисов, В.І. Шиян наголошують, що етні-чна злочинність – це самостійний вид злочинності, що представляє собою сукупність злочинів, вчи-нених представниками етнічних груп, що відрізня-ються своєрідним стереотипом поведінки [60, с.101]. Науковець М.Г. Вербенський підтримує цю позицію і констатує, що відбір членів за сімейною або етнічною ознакою значно сприяє солідарності членів, підвищенню їхньої відповідальності за безпеку організації, забезпечує дисципліну й під-порядкування усередині ланок і в організації зага-лом [61]. Н.О. Горюнова під етнічною злочинністю розу-міє сукупність злочинів, що здійснюються одним етносом на території іншого етносу [62, 63].  А.І. Долгова наголошує, що для етнічної злочин-ності більш характерним є злочинна діяльність етнічних кримінальних угруповань. Тому під етніч-ною злочинністю як різновидом організованої зло-чинності слід розуміти складну систему організова-них етнічних злочинних формувань, їх відносини і діяльність [64]. Г.П. Жаровська вважає, що у най-більш загальному сенсі слова, під етнічною зло-чинністю слід розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, що складають певну етні-чну групу, етологія якого не зводиться до економі-чного становища цієї групи, але суттєвим чином визначається етнокультурними факторами, харак-терною правовою свідомістю, її груповою етикою [65, с.123]. А.М. Зюков схиляється до поняття, що етнічна злочинність як різновидність організованої злочин-ності – це складна система організованих злочин-них етнічних формувань, їх відносин і діяльності [66, с.96]. При цьому, даний автор наводить і таке визначення поняття етнічної злочинності, під яким він розуміє вчинення злочинів представниками ет-нічних груп у складі групи, об'єднаної на основі спі-льності території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури та характеру, наявності етнічно споріднених племен і народнос-тей, що відрізняється своєю стрункою структурою, а також окремими представниками "етнічної групи" в силу прямування антигромадським традиціям і звичаям свого етносу, що виражає стереотип по-ведінки представників такої групи [67, с.9–10]. І.Х. Касаєв відстоює позицію, що етнічна зло-чинність – це сукупність злочинів, вчинених етніч-ними представниками (окремими особами та угрупованнями) за певний період часу на тій тери-торії, на якій вони представляють національну 
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меншину. Специфіка таких злочинів багато в чому обумовлена звичаями, традиціями,  іншими національно-психологічними особли-востями етнічного суспільства, до якого на-лежать особи, що їх вчиняють [68, с.6]. Розг-лядаючи дане поняття, В.Г. Севрук, С.О. Пав-ленко, М.П. Клейменов та Р.Г. Чевходзе вважають, що етнічна злочинність – це умов-ний (операційний) термін, що охоплює кримі-ногенну реальність, яка пов'язана з етнічним чинником, проявляється в механізмі злочин-ної діяльності, у формуванні кримінальних об'єднань і безпосередньо у вчиненні злочи-нів [69, с.287; 70, с.99; 71, с.165; 72, с.195]. Досить цікавою є позиція В.В. Коленкова, який визначає, що етнічна злочинність – це феномен, який слід розглядати в двох аспек-тах: 1) як явище соціально-правове, що вклю-чає в себе сукупність конкретних злочинів, вчинених як етнічними громадянами тієї дер-жави, в якій проживають, так і громадянами СНД і далекого зарубіжжя, які тимчасово або постійно проживають у межах її території; 2) специфічну структурну частину загальної злочинності в певній державі як явище соціа-льне, органічно пов'язане з суспільством, яке представляє собою сукупність злочинів, що вчиняються тільки етнічними громадянами тієї держави. Поняття етнічної злочинності як сукупності злочинів, вчинених етнічними гро-мадянами тієї держави, в якій проживають і громадянами зарубіжних країн, не зовсім точ-но. Воно включає два абсолютно різних за значимістю і змістом поняття. Так, етнічна злочинність, суб'єктами якої є громадяни тієї держави, в якій вони проживають, являє со-бою "внутрішню злочинність", що детерміну-ються всім причинним комплексом обставин, що зберігали злочинність в країні, в першу чергу її об'єктивною стороною (соціальні, еко-номічні, політичні, демографічні та інші про-цеси) [73–75]. На думку В.О. Корольова, етнічна злочин-ність – це утворення в різних державах етніч-них діаспор, які мають власні традиції та вла-сну ментальність, зокрема ментальність і традиції у злочинній сфері [76. с.170]. В свою чергу, Н.В. Кузьміна визначає етнічну злочин-ність як таку, що здійснюється по лінії етнічної спільності [77–79]. Слушною є також думка М.Л. Ларченка, що етнічна злочинністіь – це активізація діяльності злочинних угруповань, до яких належать представники однієї або декількох споріднених національностей [80]. 

Слід виділити позицію М.В. Матійка, який розу-міє під етнічною злочинністю різновид організова-ної злочинності як соціального явища, яке вклю-чає в себе цілий комплекс феноменів, соціальних практик, пізнання яких неможливе у відриві один від одного. Так, навіть саме поняття організованої злочинності викликає необхідність звернення, як мінімум, до феномену організованої злочинної дія-льності, статистичний облік якої здійснюється че-рез фіксування і аналіз окремих злочинів, вчинених даними формуваннями, і до феномену злочинного формування (в нашій правовій традиції – організо-вана злочинна група і злочинна організація) [81]. В цьому аналізі можна виокремити позицію О.В. Медведєва, який наголошує, що етнічна злочин-ність формується на основі національної та класо-вої спорідненості прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [82, с.236]. У своїй зло-чинній діяльності вони суттєво спираються на діас-пору, яка проживає у даній місцевості. Етнічні діас-пори можна розглядати як соціальну базу для етнічної організованої злочинності [55, с.212]. Цікавою є позиція А.П. Писаренко, котра розу-міє етнічну злочинність як досить складне кримі-нологічне явище, яке не охоплюється яким-небудь певним переліком складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом. До проявів етнічної зло-чинності відносяться тероризм, екстремізм, зло-чини проти особистості, економічні злочини і зло-чини проти державної влади, що здійснюються, як правило, етнічними організованими злочинними групами [83]. В.А. Пономаренков розглядає етніч-ну злочинність (злочини, що мають етнічні ознаки) як навмисні протиправні, кримінально карані діян-ня, детерміновані різними етнічними факторами (стереотипами), що включають в себе етнічні тра-диції та звичаї, етнічний характер, темперамент, свідомість, почуття та ін. [84]. Е.К. Рабданова ро-зуміє під етнічною злочинністю сукупність злочи-нів, скоєних організованими групами, члени якої належать до одного етносу [53]. За В.В. Ремським під етнічною злочинністю не-обхідно розуміти вчинення злочинів представни-ками етнічних груп у складі групи, утвореної на основі спільності території, економічних зв’язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, наявності етнічно споріднених племен і народностей, що відрізняються своєю культурою, а також окремими представниками "етнічної гру-пи" в силу наслідування антисуспільних звичаїв і традицій свого етносу, що виражають стереотип поведінки представників такої групи [85, с.219]. 



ISSN 1995-6134 

 70 Forum Prava, 2018. (4). 64–94 (Review Papers) 

А.Ю. Сипачев з урахуванням вищевикладено-го пропонує таке визначення поняття етнічної злочинності: це сукупність злочинів, вчинених особами, які ідентифікують себе як представ-ники національної меншини, дотримуються культурних традицій, які знають мову і здатні використовувати її як у своєму повсякденному спілкуванні, так і при вчиненні злочинів або з метою протидії правоохоронним органам [86, с.173]. На думку Т.М. Тіміної, етнічна злочин-ність визначається як володіюча високим сту-пенем суспільної небезпеки форма соціальної патології, що виражається у відтворенні забо-ронених кримінальним законом діянь, вчине-них у складі етнічного (національного) фор-мування, що володіє такими ознаками, як цілісність, синергічність, подільність, структу-рованість, закритість і адаптивність [87, с.79]. Слід відзначити цікаву позицію Є.В. Ткач щодо етнічної злочинності, яка визначає її через призму двох понять: загальнокриміна-льна та організована. Етнічна злочинність (за-гальнокримінальна) – протиправна діяльність представників різних етносів, що проживають у певній країні, яка носить неорганізований характер [88]. Етнічна злочинність (організо-вана) – це система організованих за етнічною ознакою злочинних формувань, які займають-ся злочинною діяльністю як промислом [88]. І.Л. Хромов визначає етнічну злочинність як специфічну структурну частину загальної зло-чинності, що представляє сукупність злочинів, які здійснюються громадянами нетитульних націй [89–91]. Треба виокремити позиції  О.М. Щукіна та П.О. Вагіна, які під етнічною злочинністю мають на увазі злочини, що здій-снюються в різних сферах життєдіяльності держави етнічними групами двох видів: орга-нізованими групами, сформованими з метою вчинення злочинів; нестійкими ("одноразови-ми") групами, сформованими стихійно, як правило, без попереднього задуму [92, с.139]. Видання "Світ словників" пропонує в най-більш загальному сенсі слова під "етнічною злочинністю" розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, які становлять певну етнічну групу [93, с.139]. У тлумачному словнику демократичної новомови і евфеміз-мів визначено етнічну злочинність як злочин-ність у складі угруповання, об'єднаної за на-ціональною ознакою [94]. Отже, здійснивши аналіз найбільш вжива-ного поняття – "етнічна злочинність", слід від-значити, що більшість дослідників підтримують 

саме дане визначення. Ми також вважаємо відпо-відне поняття найбільш коректним для загального вжитку. Але також підтримуємо використання по-нять "організовані групи" та "злочинні організації, які сформовані на етнічній основі", адже це одне із понять, яке носить закріплений нормативний харак-тер. Також, у першу чергу, потрібно протидіяти са-ме організованим групам та злочинним організаціям, які об’єднуються за національною (етнічною) озна-кою для вчинення злочинів, які в більшості випадків мають тяжкий або особливо тяжкий характер. Тому, на нашу думку, етнічна злочинність – це злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національ-ною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального харак-теру вже пов’язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфіч-них кримінальних правопорушень із чітко визна-ченими ролями та одоноособовим вираженим лі-дером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними нави-ками, що є їх психологічною особливістю та відрі-зняються професійною кримінальною класифіка-цію та сферою злочинної діяльності. Аналізуючи вказані підходи до поняття етнічної злочинності, спробуємо їх систематизувати. Як раніше зазначалось, досить значна група вчених дотримується позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність". Здійс-нюючи таким чином акцент на слові "організована". Зокрема, П.І. Іванов під етнічної організованою злочинністю в сфері економіки розуміє сукупність злочинів економічної спрямованості, що вчиня-ються в складі організованих злочинних груп і злочинних організацій (співтовариств), утворених на етнічній основі (за національною ознакою) з метою отримання матеріальних вигод від органі-зації кримінального бізнесу, а також вилучення злочинного доходу за рахунок виведення з-під офіційного правового, податкового та фінансового контролю частково або повністю об'єктів із вироб-ництва і реалізації продукції високоприбуткових галузей економіки, і відрізняються наступними специфічними ознаками: – наявністю спільності мови, національних зви-чаїв і традицій, тісних контактів з діаспорою;  – прагненням до матеріальної вигоди за допо-могою кримінальної спеціалізації (придбання вузь-копрофесійних навичок та умінь у злочинному промислі); 
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– переважанням (більше половини) в складі організованих злочинних формувань осіб некорінних національностей; – встановленням корупційних зв'язків із представниками етнічних діаспор в складі ор-ганів влади й управління, в тому числі етніч-ної батьківщини [95, с.54]. Як вважають автори О.В. Калиновський та В.В. Ремський, етнічна організована злочин-ність усе більше залучає до своєї діяльності осіб із власного соціального чи етнічного ото-чення, які проживають на території різних кра-їн світу [11, с.29]. К.В. Кузнєцов акцентує ува-гу, що організована етнічна злочинність являє собою динамічне соціально-правове явище, що становить сукупність кримінально-караних діянь, вчинених на певній території у конкрет-ний історичний момент часу представниками одного або декількох етносів, які об'єдналися на основі спільності соціо-культурних ознак, споріднених (кланових) або ієрархічних зв'яз-ків і злочинних інтересів, спрямованих на до-сягнення тих чи інших цілей і завдань у про-цесі реалізації єдиної кримінальної діяльності [96, с.9–10]. О.М. Поздняков пропонує поняття "етнічна організована злочинність", яку він визначив як "...соціальне явище, що включає в себе про-фесійну кримінальну діяльність членів органі-зованих груп і злочинних угруповань, сфор-мованих на етнічній основі щодо придбання та обігу отриманого протиправним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільного життя із залученням у цей процес осіб із числа представників етнічної діаспори в країні перебування та за кордоном" [97]. Згодом О.М. Поздняков і В.М. Омелін у спільно підготовленій ними монографії дещо скорегували тільки що наведений варіант ви-значення поняття "етнічна організована зло-чинність" і воно стало мати наступне звучан-ня: "етнічна організована злочинність – це свідома і професійна злочинна діяльність членів організованих груп і спільнот, сформо-ваних на етнічній основі, щодо придбання та обігу одержаного злочинним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільно-го життя із залученням у цей процес значної кількості як членів етнічної діаспори, які зна-ходяться в країні перебування і за кордоном, так і місцевого населення" [98]. У цій же робо-ті вони знову уточнили визначення. О.М. Поз-дняков і В.М. Омелін, зокрема, пишуть: "Під етнічної організованою злочинністю, на нашу 

думку, слід розуміти професійну кримінальну дія-льність членів організованих груп і злочинних спів-товариств, спрямовану на вилучення максималь-ного прибутку в легальній та нелегальній сфері, що мають у своєму складі представників етнічної діас-пори в країні перебування та за кордоном" [98]. У.Т. Сайгітов визначає етнічну організовану злочинність як різновид злочинності, що проявля-ється, насамперед, у наявності в злочинних гру-пах осіб зі своєю ідеологією, відповідними їй уста-новками, мотивацією життя, трудової діяльності, поведінковими навичками, характерологічними властивостями, у високому рівні згуртованості, викликаним характерною для етнічних груп і вза-галі традиційних товариств високою соціалізацією життя, побудову внутрішніх взаємовідносин членів злочинної групи на основі народних традицій і звичаїв [99]. Цікавою є позиція Ю.О. Стрелковської, яка роз-глядає етнічну організовану злочинність в кон-тексті вивчення маргінальної злочинності, оскільки вона є найбільш небезпечною формою злочинної активності і проявляє себе через діяльність орга-нізованих злочинних угруповань, що сформовані на етнічній основі [100, с.382]. Етнічні організовані групи формуються на основі національної та кла-нової спорідненості, прийнятих традицій та звича-їв [101, с.149]. Поняття "етнічна злочинна група"  та "етнічна організована злочинна група" Слід знову нагадати, що ряд авторів наголошу-ють саме на організованості даних груп. Зокрема, Л.С. Арутюновим та М.О. Касьяненко запропоно-вано поняття "етнічна злочинна група" – група осіб (мала соціальна група) з девіантною, причому, як правило, вже кримінальною поведінкою. Етологія  даної організованої групи не зводиться до економі-чної переваги останньої через прояв кримінальної активності в злочинному середовищі, а істотно ви-значається етномотиваціонними ознаками, що ха-рактерні для даної групи, як правило, особливим фактором довіри, обумовленим внутрішньопсихо-логічною спорідненістю етнічно ідентичних осіб, деформованих правовою свідомістю, її груповою структурою, кримінальною субкультурою, з яскраво вираженою етнічною ідентичністю по відношенню до членів зовнішніх груп [102]. На підставі робіт О.М. Смірнової слід виділити її авторське бачення поняття "етнічні злочинні групи", що поділяються на такі: – за характером виникнення і ступенем органі-зованості;  – за структурою;  
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– за ознакою земляцтва (вихідці з однієї місцевості, держави), загальних релігійних поглядів, мігрування з країн зарубіжжя, в тому числі СНД [103–108]. На думку О.М. Смір-нової, під етнічною злочинною групою слід розуміти групу, що представляє собою спе-цифічне кримінальне об'єднання, в тому числі із стійкою ієрархічною структурою і власними нормами поведінки, яка є різновидом малої неформальної групи, яка формується за наці-ональною (етнічною) ознакою, тобто об'єднує у своєму складі осіб однієї або кількох спорідне-них національностей (етнічних утворень) з ме-тою отримання матеріальних вигод або ство-рення особливих умов (пільг), а також з метою вчинення інших дій злочинним шляхом [109]. В.О. Тюнін вважає, що доречно використо-вувати поняття саме "етнічні злочинні групи", тому що останні діють під ідеологічними і на-ціоналістичними гаслами і вчиняють злочини різної тяжкості, аж до вбивств [11]. Виокрем-люючи позицію О.О. Байова, який визначає термін "етнічна організована злочинна група", під ним розуміємо попередньо зорганізованих для підготовки або вчинення злочинів у стійке об'єднання декількох (трьох і більше) осіб, які характеризуються єдиною етнічною принале-жністю, діяльність яких охоплюється єдиним планом із розподілом функцій учасників гру-пи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи [110, с.5]. На думку Г.В. Дашкова, етнічними органі-зованими злочинними формуваннями є такі, де злочинців з'єднують зв'язки з країнами і регіонами їх походження, які створюють зло-чинну мережу, що виходить за національні кордони. Використовуючи спільність похо-дження, мови, звичаїв, вони здатні успішно здійснювати злочини і захищати себе від дій правоохоронних органів [111]. Д. М. Коломитц зазначає, що "етнічна злочинність" значно відрізняється від загальної злочинності тим, що має латентний характер. Латентність має приховані механізми розвитку і переходу на інший рівень. У ній легше здійснюється круго-ва порука, що дозволяє приховувати багато-рівневий характер злочинності, практично не піддаючи себе ризику і не несучи відповіда-льності. Поняття "етнозлочинність" не є до-сить точним для характеристики даного типу кримінального середовища. На думку Д.М. Коломитца, "етнозлочинність" формується на основі етнічних злочинних угруповань [112, 113]. Вони складаються або за принципом 

угруповання-діаспори, або як кланово-етнічні угруповання. Перші формуються за наявності до-сить вузької діаспори. Другі – за умови панування місницьких або родових відносин і невеликих за обсягом етнічних груп [66, с.15]. Цікавою, на нашу думку, є позиція І.С. Стихарні щодо поняття "етнічні організовані злочинні гру-пи", яка вважає, що етнічні організовані злочинні групи – це кримінальні мігранти, які становлять со-бою категорію, що досить складна для оперативно-го спостереження й оперативного розроблення. Істотну роль тут, поряд із ним і етнічними бар'єра-ми, відіграє й кримінальний професіоналізм цієї категорії осіб [114, 115]. О.О. Скобіна та В.О. Ярзу-ткіна виокремлюють етнічні організовані злочинні групи як злочинні групи, що відрізняються високим рівнем організації, до складу якої входять особи однієї або декількох національностей, які об'єдну-ються з метою вчинення тяжких або особливо тяж-ких злочинів для отримання будь-якої вигоди. На-прямки злочинної діяльності етнічних злочинних груп, а також склад осіб, які беруть участь у них, різні і багато в чому визначаються національними традиціями конкретного суб'єкта [116]. Поняття "етнічні злочинні формування" та "організовані етнічні злочинні формування" Цікавим є визначення, що надано А.М. Зюко-вим, за яким етнічні злочинні формування – групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні об'єднання, що формують-ся за національною (етнічною) ознакою, тобто по-єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю її національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічну прина-лежність угруповання визначають ті, хто займає в ній лідируюче положення [67; 117; 118]. М.О. Касья-ненко розуміє під етнічними злочинними форму-ваннями злочинні організації, що виникли і розви-ваються за підтримки або на базі діаспор і земляцтв, а в деяких випадках – при їхній особистій участі. Однією з небезпечних форм прояву етнічної організованої злочинності, як до нього приєднуєть-ся й В.Г. Рубцов, є її зрощування і проникнення у владні державні і місцеві органи через представни-ків діаспори в бюрократичному апараті [119, 120]. На думку В.С. Овчинського, етнічні злочинні формування являють собою організовані злочинні групи або злочинні співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їх найближче оточення однієї наці-ональності чи народності. Їх спосіб життя і поведі-нка носить відтінки етнічних правил і традицій 



ISSN 1995-6134 

 73 Forum Prava, 2018. (4). 64–94 (Review Papers)  

[121]. В.О. Самсонов розглядає етнічні зло-чинні формування як злочинні групи, що створені на основі закритих етнонаціональних громад, відокремлені від інших злочинних груп, які використовують "човниковий" спосіб вчинення злочинів, що прикриваються "мов-ним бар'єром", відмінностями в культурі, вна-слідок чого є важко уразливими для правоо-хоронних сил будь-якої країни [122]. Г.М. Геворгян визначає етнічні злочинні формування як організовані злочинні групи або співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їхнє найближче оточення однієї національ-ності або народності. При цьому кримінальні інтереси подібних формувань проявляються, як правило, на досить віддалених територіях. Їхній спосіб життя й поведінка носять відтінки етнічних правил і традицій" [123, с.61]. Конк-ретизуючи дане положення, пропонуємо під етнічними злочинними групами розуміти стійкі формування людей, що володіють загальни-ми, відносно стабільними особливостями ку-льтури й психіки, свідомістю своєї єдності й відмінності від інших таких же спільнот, об'єд-наним для втілення одного або декількох зло-чинних задумів, що переслідують корисливі цілі й мають чітко інституціоналізовану струк-туру внутрішніх зв'язків і відносин, а також створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких засобів, як насильство, залякування, корупція й ін.  Г.М. Геворгян також виокремлює поняття "ор-ганізовані етнічні злочинні формування", під яким розуміє специфічний вид організованих злочинних груп (у тому числі злочинних спів-товариств) мафіозного типу, згуртованість яких альтернативно або одночасно забезпе-чується: тісними родинними і властивими зв'язками; єдиновірством (моноконфесійна); заохоченням обману представників злочин-них співтовариств, що складаються з "іновір-ців"; круговою порукою; застосуванням наси-льства для підтримки внутрішньої дисципліни; наявністю "общака", який активно використо-вується в цілях соціального захисту учасників таких формувань, їх рідних і близьких, а також для підкупу посадових осіб; культивуванням етнічних традицій, які не перешкоджають за-няттю злочинною діяльністю [123]. Узагальнюючи, під терміном "етнічні орга-нізовані злочинні формування", В.М. Омелін розуміє різні кримінальні організації, передба-чені КК, що поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національнос-

тей, які постійно або тимчасово проживають на території конкретного регіону, які заздалегідь об'єдналися за ознакою етнічної спільності (спіль-ності території, мови, деяких особливостей куль-тури і характеру) для вчинення злочинів [124]. Поняття "етнічні угруповання"  та "етнічні злочинні угруповання" О.В. Топільська зазначає, що організована злочинність – це дзеркальне відображення дер-жавної машини зі всіма її атрибутами, "держава зі знаком мінус" [125]. Автор робить акцент на чле-нах етнічних угруповань, яких залучали для про-ведення силових акцій [126; 127, с.191]. О.О. Ба-йов розуміє в значенні етнічного злочинного угруповання організовану злочинну групу або зло-чинну організацію, що створена та функціонує на засадах певної етнічної приналежності, метою протиправної діяльності якої є підготовка або вчи-нення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів (статті 305–322, 324 КК України) [110, с.7]. В.Б. Євтух пропонує таке визначення поняття "етнічних злочинних угрупо-вань": об`єднання осіб на основі етнічних марке-рів, зазвичай, одного й того ж етнічного походжен-ня, для здійснення злочинної діяльності у тій чи тій сфері суспільного життя [25, с.41]. На думку І.Х. Касаєва, під етнічними злочинни-ми угрупованнями слід розуміти організовані зло-чинні формування з числа представників етнічних меншин, створені на спільності однієї національ-ності або кількох споріднених національностей (етнічних утворень), мови, культури, традицій і звичаїв, територій їх походження або проживання, з метою отримання постійного доходу злочинними способами [68, с.10–11; 128, с.64]. О.О. Леляк ви-окремлює етнічне злочинне угруповання як бага-точисленне об’єднання, до якого входять десятки, а то й сотні осіб за певною етнічною приналежніс-тю, котрі активно займаються злочинною діяльніс-тю [129]. Б.В. Лизогуб у своїх дослідженнях наго-лошує на тому, що етнічні злочинні угруповання – це групи, спільноти (організації), що представля-ють собою специфічні кримінальні об’єднання, які формуються за національною чи етнічною озна-кою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей чи етні-чних груп. Спільною ознакою для утворення зло-чинних угруповань є домінування в їхньому складі осіб певної етнічної або національної належності [130, с.97–98]. В.Г. Севрук та С.О. Павленко під етнічним злочинним угрупованням пропонують розуміти структуровану спільність осіб, що об'єдналися за 
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етнічною ознакою для здійснення злочинної діяльності в певній сфері суспільного життя, що має матеріальну, інформаційну бази, а також механізм захисту від соціального конт-ролю [69, с.291]. А.П. Писаренко визначає ет-нічні злочинні угруповання як групи, спільноти (організації), що представляють собою спе-цифічні кримінальні об'єднання, що форму-ються за національною (етнічною) ознакою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (ет-нічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю його національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічна приналежність визначається етносом, котрий обіймав у ній лідируюче положення [83]. О.І. Фойгель вка-зує, що членами етнічних організованих угру-повань відображаються передумови, масш-таби та перспективи такого негативного соціального явища, як етнічна організована економічна злочинність. Підкреслюється, що етнічність є одним з істотних факторів, що визначає світогляд, систему цінностей, а та-кож мотивацію особистості [131, 132]. Поняття "етнічні спільноти" та "етнічні зло-чинні спільноти" В.С. Овчинський зазначає, що є етнічні спільноти, які спеціалізуються на певних ви-дах злочинів [133]. О.С. Костяєва на основі оригінальних і рідкісних матеріалів розглядає соціальні причини виникнення кримінальних організацій на Тайвані, дає їх типологічну ха-рактеристику, аналізує соціальний склад і со-ціально-психологічний вигляд керівників. Ве-лику увагу приділяє процесу перетворення побратимських об'єднань 50-х років у мафіоз-ні структури, дає зіставлення кримінальних організацій Тайваню з таємними товариства-ми старого Китаю, зі злочинними угрупован-нями КНР і транснаціональною мафією [134, с.4]. О.А. Белявська у своїх дослідженнях роз-глядає стан і тенденції японських злочинних співтовариств [135–137]. Публікації Розаріо Менні (Minna R.) прис-вячені історії італійської (сицилійської) мафії – підпільним злочинним об'єднанням (організа-ціям). Автор поставив за мету з'ясувати, що собою являє сьогоднішня, так звана нова мафія, які масштаби її діяльності, в чому при-чини більш небезпечного зростання її могут-ності та розширення сфери впливу [138].  На думку вчених Л.О. Кочетової, М.Г. Ме-ліхова та С.В. Тихоненка, етнічні злочинні спі-

втовариства являють собою специфічні криміна-льні об'єднання, які формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених націо-нальностей (етнічних утворень). Про етнічне за-барвлення злочинної діяльності угруповання може свідчити збіг її цілей та інтересів з інтересами і цілями певного етносу. Зокрема, про це буде го-ворити напрям відтоку одержаних від злочинної діяльності грошових коштів та інших матеріальних цінностей з національного доходу території пере-бування злочинних груп на етнічну батьківщину. Етнічні (національні) злочини часто переплітають-ся з релігійними та расовими [139]. Слід також розглянути позиції окремих авторів щодо різних підходів до визначення етнічної зло-чинності що не набули значного розповсюдження серед дослідників.  П.Є. Белiнський констатує те, що члени етнiчних бандформувань мають спiльну психо-логiю, нацiональну самосвiдомiсть, крiм цього во-ни вiдстоюють власну етнiчну iдентичнiсть, пере-буваючи у меншостi в багатонацiональному суспiльстві, завдяки чому у власнiй етнiчнiй групі, де всi члени надають один одному психологiчну пiдтримку, кожний iз спiввиконавцiв почувається впевненiше, що, у свою чергу, сприяє прийняттю рiшення про вчинення бiльш тяжких злочинiв [140]. Ю.О. Стрелковська наголошує, що етнічні злочинні групи формуються на основі національ-ної та кланової спорідненості, прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [21]. Л.Ф. Гула робить акцент на організованих злочин-них групах, які поділяються за етнічними, культур-ними й історичними зв’язками. Такі зв’язки сполу-чають їх з країнами походження та створюють основну злочинну мережу, що виходить за націо-нальні межі. Використовуючи спільність похо-дження, мови, звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів. Чимало організо-ваних злочинних груп відомі під своїми етнічними або національними назвами. Внаслідок їх перева-жання та відсутності альтернативи ці назви вико-ристовуються в науці і практиці, хоча такі терміни характеризуються надмірним спрощенням, тяжі-ють до стереотипів і можуть бути образливими для більшості законослухняних членів такої етніч-ної групи або національності [141]. Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – кланову злочинність за ознакою етнічної ідентич-ності [22]. В.Є. Скулиш виокремлює транснаціо-нальні злочинні організації, утворені за етнічною 
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належністю, зазвичай, мають осередки у тих країнах, де концентрується їх діаспора, фор-муючи так звану злочинну мережу [142]. В.В. Босенко пропонує поняття "злочинні угруповання, сформовані за етнічною озна-кою", під яким розуміється утворення закри-тих злочинних угруповань, сформованих за етнічною ознакою, набуття ними професійної кримінальної спеціалізації, що націлена на інтереси корінного населення, що, як наслі-док, породжує вороже ставлення українців до інших національностей чи народностей [143, с.38; 144, с.268]. Етнічна злочинність як елемент теорії  етнічного спадкування Так, Ф. Іанні (Ianni F.) пояснює етнічну зло-чинність як модель злочинності, що заснова-на на теорії етнічного спадкування [145, 146]. Деякі ознаки класичної мережевої моделі властиві різним існуючим моделям організо-ваної злочинної діяльності, в основному базу-ється на родовій або етнічній спільності: це патрон-клієнт (патримоніальна модель) і мо-дель, заснована на принципі етнічного спадку-вання. Цей автор вважає, що краще пояснення сутності і структури організованої злочинності ґрунтується на її розгляді як етнічної мережі. Визначаючи організовану злочинність як соці-альну систему, він вважає, що організовані злочинні групи, будучи неформальними орга-нізаціями, як і всі соціальні системи, не мають жорсткої структури, що випливає з їх функцій. Такі групи, як правило, являють собою сукуп-ність незалежних утворень із мінливим "пото-чним" персоналом [145, 146]. Етнічна природа таких груп пояснюється тим, що кожна нова емігрантська група нара-жається на дискримінацію, обмеження еконо-мічних можливостей і блокування шляхів до влади. Одним із найбільш ефективних спосо-бів подолання цих перепон є організована злочинність, оскільки це високоприбуткова справа і фактично безпечна для етнічних громад, яка внаслідок закритості для зовніш-нього проникнення серйозно обмежується можливістю контролю з боку держави. З кож-ною хвилею еміграції характер організованої злочинної діяльності в приймаючій країні змі-нюється, оскільки з’являються нові криміна-льні групи [146, 147]. А.Л. Репецька підтримує позицію, що тео-рія "етнічного спадкування" є також інструме-нтом для розуміння мінливості природи тран-снаціональної організованої злочинності, в 

якій поряд з іншими ознаками дослідниками виді-ляється етнічна і сімейна основа [148]. Цікавою є також точка зору В.Б Євтух, який пропонує відповідне поняття та дає йому визна-чення: етнічна мафія (від італ. mafia – таємне то-вариство) – специфічні етнічні злочинні угрупо-вання, зазвичай, закритого типу, які прив’язані до певної етнічної території або ж угрупування імміг-рантського походження [25, с.34]. О.О. Байов роз-глядає етнічну злочинну організацію як стійке іє-рархічне об'єднання декількох (п'ять і більше) осіб єдиної етнічної приналежності, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп [110, с.5–6]. Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що і правоохоронці, і правозахисники наголошу-ють: у сучасній криміналістиці немає визначення "етнічна злочинність". Тож і з’ясувати, які саме злочини можуть підпадати під це поняття, досить проблематично. Якщо ж розглядати систематичні порушення закону, то тут йдеться радше про ор-ганізовані злочинні групи (ОЗГ), які можуть об’єднуватися за різними принципами. Зокрема, й етнічними [40]. У статистичній звітності Національної поліції України та Генеральної прокуратури використо-вують поняття "організовані групи та злочинні ор-ганізації, які сформовані на етнічній основі". Як вище вже наголошувалося, на сьогодні ми вважа-ємо раціональним використання саме даного по-няття під час протидії етнічній злочинності. М.В. Матійко зазначає, що в сучасній терміно-логії працівників судових та правоохоронних орга-нів і в науковому середовищі останнім часом мож-на зустріти вільне оперування поняттям "етнічні групи в структурі організованої злочинності". У той же час етнічна група, з точки зору етнографії, яв-ляє собою споріднену за мовою і близьку по куль-турі спільність людей. Тому у випадку, наприклад, з циганами, термін "етнічна група" в структурі ор-ганізованої злочинності розбіжностей викликати не може, так як цигани за визначенням є етнічною групою, але в більшості інших випадків мова йде скоріше про організовані злочинні групи і злочинні організації, утворені представниками однієї етніч-ної спільності. Таким чином, у даній ситуації, на погляд  М.В. Матійка, слід відмовитися від поняття "етнічна 
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група" в структурі організованої злочинності і віддати перевагу поняттю "організованої зло-чинної групи" та "злочинної організації", що створені представниками однієї етнічної спі-льності або однієї етнічної групи. Однак, при цьому необхідно мати на увазі, що мова йде про представників нетитульного етносу країни (тому злочинна структура, що складається з українців, не виступатиме в якості етнічного угруповання) [81]. Привертає увагу й позиція В.М. Натарова, який вважає, що організовані групи і спільноти (організації), сформовані на етнічній основі, являють собою специфічні об'єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених націона-льностей (етнічних утворень) з метою вчи-нення злочинів [149]. Цікавою є думка  В.В. Ремського, який вважає, що етнічні орга-нізовані групи та злочинні організації – органі-зовані злочинні формування, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об’єднують осіб за однією чи декількома наці-ональностями (етнічними утвореннями). Від-несення організованої групи чи злочинної ор-ганізації до етнічних не визначаються однорідністю їх національного складу, він мо-же бути і змішаним. Етнічну приналежність формування визначають особи, які займають у ній лідируючі позиції [150, с.170]. В.Г. Руб-цов пропонує визначення злочинного форму-вання, організованого на етнічній основі, як сталого кримінального об'єднання, лідери й активні члени якого є представниками однієї або кількох етнічних діаспор [151]. І в цьому сенсі не позбавлена певного ін-тересу позиція М.Л. Шаталкіна, який ствер-джує, що під терміном "організовані групи, сформовані на етнічній основі" слід розуміти стійку групу осіб некорінної національності, які постійно або тимчасово проживають на тери-торії конкретного регіону, які заздалегідь об'є-дналися за етнічною ознакою для вчинення одного або кількох злочинів [152]. Таким чином, щодо поняття етнічної зло-чинності сьогодні виділяють такі: – "етнічна злочинність";  – "етнічна організована злочинність";  – "етнічна злочинна група"; – "етнічні організовані злочинні групи"; – "етнічні злочинні формування"; – "організовані етнічні злочинні форму-вання";  

– "етнічні угруповання"; – "етнічні злочинні угруповання"; – "етнічні організовані злочинні угруповання"; – "етнічні спільноти"; – "етнічні злочинні спільноти"; – "етнiчні бандформування"; – "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі"; – "організовані злочинні групи, які поділяються за етнічними зв’язками"; – "кланова злочинність за ознакою етнічної іде-нтичності"; – "транснаціональні злочинні організації, утво-рені за етнічною належністю"; – "злочинні угруповання, сформовані за етніч-ною ознакою"; – "транснаціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі";  – "етнічна злочинність як теорія "етнічного спа-дкування"; – "патронклієнтні відносини як основи мафії";  – "етнічна мафія"; – "мафіозні угруповання, що згуртовані за етні-чним принципом";  – "злочинне співтовариство типу синдикату, тобто злочинні організації, які здійснюють спільно міжрегіональну і міжнародну злочинну діяльність"; – "етнічна злочинна організація"; – "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі".  З метою визначення різних форм прояву етніч-ної злочинності науковцями та практичними пра-цівниками правоохоронних органів вживається ба-гато різних термінів, зокрема злочинна група, зграя, змова, організація, спільнота, асоціація, антигро-мадське, злочинне, організоване, криміногенне угруповання, об’єднання, формування, співтовари-ство, кримінальні клани, структури чи групи, мафіо-зні сім’ї або групи, сітьова структура організованої злочинності, співтовариство за типом мафії, банда, синдикат, бригада бойовиків, корпорація злочинців, організований криміналітет [153, с.610]. При цьому, це не весь перелік, але в поняття "етнічної злочинності" вкладають різні ознаки, такі як злочинна група, формування, угруповання, спі-льноти, співтовариства, організації, але поруч із ними виокремлюються дві головні ознаки – зло-чинність та організованість. Окрім цього, вважаємо за потрібне зауважити, що деякі автори не притримуються однієї позиції і пропонують по декілька визначень, це можна про-слідкувати в даному дослідженні. Можна припус-тити, що це пов’язано з тим, що вони здійснюють дослідження у цій сфері, розглядаючи етнічну 
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злочинність із різних позицій, а також під час проведення подальших досліджень відкри-вать нові ознаки даного суспільно-негатив-ного явища. Аналіз наукових праць свідчить, що нині в Україні сформувалося нове наукове бачення щодо протидії етнічній злочинності і на сього-дні є вже певні напрацювання у цій сфері, хо-ча організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі створюють вiдчутну проблему для правоохоронних ор-ганiв України. У зв’язку з цим необхiдне пода-льше комплексне вивчення організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі з метою розробки методич-них рекомендацій, що підвищить ефектив-ність протидії вчинених ними злочинів. Враховуючи вищевикладене, слід зазначи-ти, що поняття "етнічна злочинність" в Україні не є законодавчо закріпленим, тим більше, що немає і загальновизнаної точки зору [154].  Тому, нові тенденції розвитку організова-них груп та злочинних організацій, які сформо-вані на етнічній основі, вимагають уже нових підходів у роботі Національної поліції та Служ-би безпеки України у протидії такій діяльності етнічних груп, забезпечуючи професійними кадрами, підготовленими в навчальних закла-дах, надаючи великого значення вивченню зарубіжного досвіду, перш за все європейсь-ких країн [155] та США. Дискусійні питання Отже, у підсумку поставимо питання "Чи має злочинність "національність"? Полемічну бурю може викликати сама постановка цього питання: одні побачать у ньому прелюдію до ксенофобської пропаганди, інші – спробу від-ретушувати дійсність в ім’я політкоректності. Однак, дражливість цієї теми не усуває ані факту існування етнічних організованих зло-чинних угруповань, ані того, що тими фактами нерідко маніпулюють задля стигматизації пев-них груп. У жодному разі тактика її завбачливо-го ігнорування не допомагає. Стіна умисного замовчування, навіть зведена з благородною метою, нікого не захищає. Відскакуючи від неї, суспільна увага зазвичай потрапляє в полон зворотної – тепер уже негативної – тенденцій-ності, яка живить стереотипи та алармізм. Широковживаний термін "етнічна злочинність" розпливчастий і не надто коректний юридич-но, але явища, до яких він застосовується, таки існують. Якісь характерні для України сьогодні, якісь відійшли в минуле, а з деякими 

нам ще доведеться зіткнутися в міру того, як Укра-їна ставатиме привабливою для мігрантів. Але безсторонній аналіз цих явищ свідчить, що етніч-ний чинник аж ніяк не визначальний: так звану ет-нічну злочинність породжують не етноси, а умови, у які вони потрапляють. Причому творцями тих умов великою мірою є держава, що приймає, та її керівництво [29]. Передусім треба розмежувати два явища: ор-ганізовані за етнічним принципом ОЗУ та ті чи інші злочинні практики серед етнічних спільнот. У першому випадку етнічність є додатковим спосо-бом кримінальної самоорганізації, сприяючи підт-риманню солідарності та полегшуючи встанов-лення контактів у незнайомому середовищі. Якщо певна діаспора тяжіє до закритості й відокремлена від решти суспільства мовними та культурними бар’єрами, це також може сприяти незаконній дія-льності. Наслідки діяльності таких ОЗУ для широ-кого загалу зазвичай лишаються непоміченими, чого не скажеш про другий випадок. Там, де пред-ставники певної етнічної меншини регулярно ста-ють фігурантами кримінальних хронік, одразу ви-никає ґрунт для ксенофобії, оскільки тавро лягає на всіх представників того чи іншого народу. Але в основі стигматизації лежить когнітивна помилка: "циганська", "кавказька" чи ще якась злочинність виникає не там, де є роми, вихідці з Кавказу чи представники інших етносів, а там, де існують специфічні соціально-економічні обставини [29]. Аналізуючи причини, які стоять на шляху акти-вного впровадження здобутків криміналістики в судово-слідчу практику, треба назвати не лише недостатній рівень наукових розробок, а й консер-вативні стереотипи, що склалися в даній практич-ній діяльності, і певне небажання практиків пра-цювати, так би мовити, за наукою. Зазначені стереотипи необхідно усувати, а найвагоміший крок у цьому напрямку мають зробити науковці. Саме їм доведеться переглянути запропоновані наукою рекомендації, оскільки окремі з них навряд чи зможуть служити інструментом практичної дія-льності, забезпечувати ефективність боротьби зі злочинністю [2]. Таким чином, поки відсутнє комплексне дослі-дження і не закріплено законодавчо феномен ет-нічної злочинності, про який ведуться на сьогодні наукові дебати. Але як кримінологічна дефініція, він вимагає до себе більш пильної уваги з точки зору правильного його розуміння, адже досліджу-ване поняття являє собою багатогранність та чис-ленність визначень, наукових підходів та думок, і, як наслідок, відсутність єдиної загальновизнаної та розповсюдженої точки зору щодо змісту дослі-джуваного терміну. 
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Проаналізувавши різного роду літературу (видання), починаючи з 1971 року і закінчую-ючи 2018, та дослідивши не менше 50 позицій учених, можна беззаперечно чітко підтверди-ти наявність такого негативного явища, як ет-нічна злочинність, а також здійснити подаль-ше легітимне закріплення вище описаних понять з чіткими ознаками для їх вивчення; особи злочинця; причин та умов, що вплива-ють на об'єднання за етнічною ознакою; роз-робки заходів запобігання.  Значення нашої наукової розвідки, в першу чергу, полягає в тому, щоб на практиці право-охоронним органам, які займаються протиді-єю організованим групам та злочинним органі-заціям, які сформовані на етнічній основі, була можливість мати уявлення про це негативне явище. Також зібраний оригінальний емпірич-ний матеріал дасть можливість продовжити дослідження теоретикам у даній сфері. Висновки Результатами проведеного дослідження визначено, що:  1. В світовій практиці дотепер було відсут-нім комплексне дослідження феномену етніч-ної злочинності, а в Україні досі законодавчо не закріплено поняття етнічної злочинності. 2. Підходи вітчизняних та зарубіжних вче-них до даного суспільно-негативного явища відрізняються один від одного навіть у фор-мулюванні назви. 3. Слід вважати аргументованим, що при-наймі окремі прояви етнічної злочинності ма-ють місце не тільки в Україні, а як більш по-

ширене негативне явище – й за її межами, що по-требує негайного втручання правоохоронних ор-ганів. 4. Шляхами вирішення проблеми можуть бути на сьогодні закріплення терміну «етнічна злочин-ність» на законодавчому рівні, відновлення чи створення спеціального підрозділу у структурі МВС або Національної поліції України, який би займався вузько профільною роботою (збір, ана-ліз інформації, формування цілей і завдань у сфері протидії етнічній злочинності та підбір засо-бів для їх досягнення, здійснення запобіжних за-ходів, використання новітніх інформаційних тех-нологій, міжнародна співпраця тощо) щодо протидії організованим групам та злочинним орга-нізаціям, які сформовані на етнічній основі). 5. Науково обґрунтованою можна вважати ав-торську дефініцію поняття етнічної злочинності як злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національ-ною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального харак-теру вже пов’язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфіч-них кримінальних правопорушень із чітко визна-ченими ролями та одоноособовим вираженим лі-дером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними нави-ками, що є їх психологічною особливістю та відрі-зняються професійною кримінальною класифіка-цію та сферою злочинної діяльності. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Эбзеев Б. С., Айбазов Р. У., Краснорядцев С. Л. Глобализация и государственное единство Рос-сии. М., 2006. 305 с. 2. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття – проблема сьогодення. Проблеми законності. 2008. Вип. 99. С. 3–18. 3. Bovenkerk F., Sieqel D., Zaitch D. Orqanized crime and etnic reputation manipulation. Crime , Law&Social Chanqe. 2003. № 39. 4. Сідоров В. І., Здоровко С. Ф. Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2017. № 6. С. 58–70. 5.  Петренко І. Примара лихих 90-х: Чому в Україні відроджуються етнічні банди. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/primara-zlovisnih-90-h-chomu-silovikam-slid-zadushiti-u-zarodku-etnichni-bandi-20180711804331. 6. Підюков П., Музика Н. Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, Вісник Академії управління МВС. 2009. № 2. С. 103-111. 7. Павленко С. О. Шляхи удосконалення правового регулювання протидії особам, віднесеним до категорії "злодіїв у законі" в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". 2016. Вип. 6. Том 3. С. 73–79. 8. Стан та структура злочинності в Україні : URL: http://mvs.gov.ua/ua. 9. Генеральна прокуратура. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсь-ко-слідчої діяльності. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. 
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vnutrishnikh sprav, (1). 167–179 (in Ukr.). 151. Rubtsov, V. G., Lavrov, V. P. (Red.). (2011). Protivodeystviye rassledovaniyu deyatel'nosti prestupnykh formirovaniy, organizovannykh na etnicheskoy osnove, i kriminalisticheskiye metody yego preodoleniya [Countering the investigation of the activities of criminal groups organized on an ethnic basis, and foren-sic methods to overcome it]. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).  152. Shatalkin, M. A. (2012). Operativno-rozysknyye mery bor'by s organizovannymi gruppami, sformirovannymi na etnicheskoy osnove [Operational search measures to combat organized groups formed on an ethnic basis]. Aktual'nyye problemy operativno-rozysknoy i administrativnoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del, 1(21). 159 (in Russ.). 153. Derhachov, YE. V. (2010). Problemy ponyattya ta klasyfikatsiya za kryminalʹno-pravovymy oznakamy orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovanʹ [Problems of the concept and classification by criminal law fea-tures of organized criminal groups]. Visnyk Donetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo, (2). 609–614 (in Russ.). 154. Sevruk, V. H. (2013). Ponyatye y krymynalʹno-pravovaya kharakterystyka "étnycheskoy prestupnosty" v Ukrayne [The concept and criminal-legal characteristic of "ethnic crime" in Ukraine]. Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny: elektron. nauk. fakhove vyd., 18(1). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_3_11.pdf (in Russ.). 155. Baskikh, Ye. I. (2014). Natsional'no-psikhologicheskiye osobennosti etnicheskikh soobshchestv i ikh ispol'zovaniye v protivodeystvii prestupnoy deyatel'nosti etnicheskikh grupp [National-psychological characteristics of ethnic communities and their use in countering the criminal activities of ethnic groups]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii, 03(70). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-psihologicheskie-osobennosti-etnicheskih-soobschestv-i-ih-ispolzovanie-v-protivodeystvii-prestupnoy-deyatelnosti (in Russ.). Надійшла 29.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Севрук В. Г. Поняття та сутність етнічної злочинності. Форум права: електрон. наук. фа-хове вид. 2018. № 4. С. 64–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597 Розглянуто сучасний стан протидії правоохоронними органами злочинам, що вчиняють організовані групи та зло-чинні організації, сформовані на етнічній основі. Показано, що в умовах сьогодення гостро постало питання протидії злочинам, що вчиняють представники окремих національностей чи народностей відповідно до притаманної їм кримі-нальної спеціалізації. Зроблено висновок, що кількість учинених злочинів представниками етнічних меншин у нашій державі залишається стабільно значною. Визначено, що такі етнічні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, традицій і звичаїв, їм властива спеціалізація за окремими видами злочинів. Показано, що протидія злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі, потребує специфічних підходів, що мають ураховувати їхні національні (етнічні) психологічні особливості. Акцентована увага, що сьогодні не виробленого єдиного підоходу до поняття "етнічної злочинності" серед вчених. Ключові слова: етнічні особливості; етнічна злочинність; різновиди понять *** Севрук В.Г. Понятие и сущность этнической преступности Рассмотрено современное состояние противодействия правоохранительными органами преступлений, которые со-вершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе. Показано, что в современных условиях остро встал вопрос противодействия преступлениям, которые совершают представители отдельных национальностей или народностей в соответствии с присущей им уголовной специализацией. Сделан вывод, что количество совершенных преступлений представителями этнических меньшинств в нашем государстве остается стабильно значительной. Определено, что такие этнические группы формируются на основе национальной и клановой родства, традиций и обычаев, им свойственна специализация по отдельным видам преступлений. Пока-зано, что противодействие преступлениям, которые совершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе, требует специфических подходов, должны учитывать их национальные (этнические) психологические особенности. Акцентировано внимание, что сегодня не выработано единого подохода к понятию "этнической преступности" среди ученых. Ключевые слова: этнические особенности; этническая преступность; разновидности понятий  *** 
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Sevruk V.G. The Concept and Essence of Ethnic Crime Ukraine at the present stage of its development is on the path of significant transformations: the structure of economic rela-tions changes, new subjects of ownership and political activity are formed, fundamental values are transformed, the way of life changes, the way of life, traditions change. This dynamism causes an aggravation in other spheres of life of the Ukraini-an society of the problems of the growth of ethnic crime. The issues of the current state of law enforcement countering crimes that is committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis are considered. In mod-ern conditions, the question of countering crimes committed by representatives of certain nationalities or ethnic groups in accordance with their inherent criminal specialization has become acute. Based on numerous media reports and our own observations, it can be concluded that the number of crimes committed by members of ethnic minorities in our state remains consistently significant. Such ethnic groups are formed on the basis of national and clan kinship, traditions and customs; they are characterized by specialization in certain types of crimes. Countering crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis, requires specific approaches, and should take into account their national (ethnic) psychological characteristics. It is accentuated that, to date, there has not been developed a single income quota for the concept of "ethnic crime" among scientists. That is why the study is carried out becomes relevant both in theoretical and in practical terms. The article analyzes such concepts as "ethnic crime"; "ethnic organized crime"; "ethnic criminal group"; "ethnic organized crime groups"; "ethnic crime formation"; "оrganized ethnic crime"; "ethnic groups"; "ethnic criminal groups"; "ethnic organized criminal gangs"; "ethnic communities"; "ethnic criminal communities"; "ethnic band formation"; "оrganized criminal groups formed on an ethnic basis"; "оrganized criminal groups that are divided by ethnic ties"; "clan crime on the basis of ethnic identity"; "transnational criminal organizations formed by ethnicity"; "criminal groups formed on an ethnic basis"; "transnational criminal organizations (groups) on an ethnic basis"; "ethnic crime as a theory of "ethnic in-heritance", "patronage relations as the basis of the mafia", "ethnic mafia", "mafia groups that are united by ethnicity", "a crim-inal community of the syndicate type, that is, criminal organizations that carry out joint interregional and international criminal activity", "ethnic criminal organization", "organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis". Key words: ethnic features; ethnic crime; types of concepts




