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УДК 343.9.01 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1202284 Я.О. КАЛИНОВСЬКА,  докторант Харківського національного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна СУЧАСНІ ВИДИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ YA.О. KALINOVSKAYA,  Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine MODERN TYPES OF ORGANIZED CRIME OF GENERAL-PURPOSE ORIENTATION  Сучасна кримінальна обстановка в Україні ха-рактеризується наявністю такого явища як орга-нізована злочинність. Вказане явище все більше охоплює різноманітні сфери життєдіяльності сус-пільства, починаючи від вчинення «звичайних» злочинів до вчинення високо латентних, профе-сійних та ретельно замаскованих. У той же час, аналіз емпіричного матеріалу дозволяє ствер-джувати, що найбільш розповсюдженим в Україні видом організованої злочинності є організована злочинність загальнокримінальної спрямованос-ті, яка пов’язана із вчиненням злочинів: проти життя та здоров’я особи, власності, суспільства та моралі, статевої свободи та статевої недото-рканості тощо. Однак, аналізуючи та узагаль-нюючи матеріали оперативно-розшукових справ та кримінальних проваджень, зроблено висно-вок, що всі організовані групи та злочинні орга-нізації за певними подібними факторами та чинниками можна звести у певні групи.  Серед вітчизняних науковців у сфері ОРД рі-зні аспекти протидії організованій злочинності досліджували такі вчені, як: О.М. Бандурка, С.М. Гусаров, В.Д. Гвоздецький, О.Г. Кальман, М.В. Корнієнко, О.М. Литвинов, Є.К. Марчук, В.Т. Нор, Р.Л. Степанюк, В.Б. Харченко,  О.Ю. Шостко та інші науковці. Сучасна теорія оперативно-розшукової діяльності налічує чимало цікавих та ґрунтовних праць, присвячених окре-сленій тематиці, авторами яких є: Л.Ф. Гула, В.І. Василинчук, О.Ф. Долженков, А.М. Кислий, О.І. Козаченко, В.В. Лисенко, Д.Й. Никифорчук, В.Д. Пчолкін, В.В. Шендрик, О.М. Юрченко, О.О. Юхно та ін. Проте, незважаючи на значний науковий внесок зазначених учених у розроб-лення вказаної тематики, на жаль, не повністю залишається дослідженим питання сучасної кла-

сифікації організованої злочинності загальнок-римінальної спрямованості, що і є метою статті. Аналіз фахової юридичної літератури пока-зав, що питання диференціації організованої злочинності останніми роками перебуває в центрі уваги науковців у сфері кримінології, кри-міналістики та оперативно-розшукової діяльності. Так, на сьогодні існує доволі велика кількість за-пропонованих вітчизняними та зарубіжними вче-ними різнопланових класифікацій організованої злочинності, в тому числі й загальнокримінальної спрямованості. Зокрема, аналізуючи юридичну літературу, можна дійти висновку, що найбільш розповсюдженими критеріями класифікації орга-нізованих злочинних угруповань є наступні: 1) за кримінально-правовою ознакою; 2) за характером складу учасників злочинних угруповань; 3) за географічною ознакою функціонування злочинних груп та організацій; 4) за рівнем наявних корумпованих зв’язків злочинних угруповань; 5) за єдністю мотивів вчинення злочинів; 6) за структурою злочинних груп та організацій;  7) за етнічними, моральними та іншими озна-ками членів організованих груп та організацій;  8) в залежності від мети та кінцевої цілі ви-никнення та функціонування злочинних груп та організацій;  9) за наявністю легального «фіктивного» ви-ду діяльності організованих груп та організацій як способу прикриття злочинної діяльності зло-чинних угруповань [1–3]. Наведемо декілька прикладів таких класифі-кацій. Так, наприклад, Е.В. Федосов пропонує класифікувати організовану злочинність у зале-жності від Закону України від 30.06.1993 року 
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«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та кримінального законодавства, обґрунтовуючи це тим, що вка-зана галузь законодавства є провідною у пра-вовому забезпеченні протидії організованій злочинності, тобто класифікацію злочинних угруповань за кримінально-правовими ознаками [4]. Зокрема, вчений визначає, що кримінальне законодавство дозволяє виділити наступні типи організованих злочинних угруповань:  1) організована група;  2) сутенерська організована група, яка за-безпечує діяльність з надання сексуальних пос-луг особами чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків (ч.4 ст.303 КК України);  3) організована група, створена у виправній установі з метою тероризування засуджених або нападу на адміністрацію (ст.392 КК України);  4) банда (ст.257 КК України); 5) не передбачене законом воєнізоване або збройне формування (ст.260 КК України);  6) група, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю людей або стате-вою розпустою (ст.181 КК України); 7) терористична група чи терористична орга-нізація (ч.4 ст.258 КК України);  8) злочинна організація (ст.255 КК України);  9) транснаціональна організація, яка займа-ється порушенням встановленого законом по-рядку трансплантації органів або тканин людини, вилученням у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації або незаконною торгівлею ор-ганами або тканинами людини (ч.5 ст.143 КК України) [4].  Разом із цим, Е.В. Федосов додатково про-понує класифікувати організовану злочинність ще за характером складу їх учасників. За цим критерієм останній виділяє такі види злочинних угруповань, як: 1) підлітково-молодіжні (екстремістської спря-мованості); 2) традиційні «злодійські»; 3) ситуативно-кримінальні; 4) «екстремістські» кримінальні; 5) змішані [4]. В той же час, фахівці у сфері кримінології пропонують диференціювати організовану зло-чинність на такі наступні види: 1) за географією поширеності: – локальні (діють в межах одного району міс-та, одного міста або одного об’єкту економічної 

інфраструктури: в межах, наприклад, ринку, під-приємства); – регіональні (діють в межах області або ра-йону області); – міжрегіональні (діють в межах території де-кількох областей або регіонів); – національні (діють на території переважної більшості областей (територіальних одиниць) країни [5]; – транснаціональні (діють на території декі-лькох країн світу); 2) за характером виникнення: – сімейно-кланові (злочинні групи та органі-зації , що створюється на підставі сімейного або кланового споріднення учасників, їх родинних стосунків, наприклад, сімейні стосунки у італо-американських співтовариствах: «сім’я» Бонано, «сім’я» Гамбіно тощо); – дозвільно-побутові (злочинні групи та орга-нізації, що пов’язано спільними побутовими сто-сунками, наприклад, сусідськими стосунки, спі-льним проведенням вільного часу тощо) [5]; – злочинні групи та організації навчального середовища (злочинні групи та організації, що виникають під час спільного навчання на підставі загальних, зокрема, професійних інтересів); – злочинні групи та організації спортивного середовища (злочинні групи та організації, що включають осіб, пов’язаних спільною спортив-ною діяльністю: спільні тренування, приналеж-ність до спортивних клубів, наприклад, довгоп-рудненські злочинні угрупування колишніх боксерів та борців з Підмосков’я, що виникли у Берлині та інших європейських столицях) [5]; – злочинні групи та організації пенітенціарно-го середовища (злочинні групи та організації, що діють у місцях відбування кримінального по-карання, створені, зокрема з метою нападів на адміністрацію або тероризування засуджених. Наприклад, створене у 1999 р. угрупування «злодія у законі» Володимира Москальчука та кличкою «Макен», діяло у багатьох пенітенціар-них установах Молдови та займалося шанта-жами та вимаганнями серед ув’язнених); – злочинні групи та організації службово-трудового середовища (злочинні групи та органі-зації, що створюються в ході спільної праці або служби. Для них, як правило, характерно вчи-нення окремих господарських злочинів, пов’яза-них з легалізацією доходів, одержаних злочин-ним шляхом, банкрутствами, рейдерством тощо); – злочинні групи та організації (для них хара-ктерна схильність до крайніх поглядів та заходів у вирішенні проблем соціального, політичного, 
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правового, економічного, екологічного, націо-нального характеру неприйнятними для суспі-льства способами, засобами та методами, тоб-то злочинним шляхом. До таких угрупувань відносять: економічний, екологічний, національ-ний, релігійний, молодіжний, духовний екстре-мізм) тощо [5]. Разом із цим, російський вчений Г.Г. Шихан-цов вказує, що існує типологія традиційних зло-чинних груп, в залежності від взаємозв’язків суб’єктів злочинних груп та організацій, виділя-ючи при цьому такі види: – проста організована злочинна група; – структурна (складна) організована група; – організоване злочинне угруповання; – бандитське формування;  – злочинна організація (спільнота); – мафія, кооперація професійних злочинних лідерів («злодіїв в законі») [6]. В той же час відмітимо, що не лише науковці здійснювали спроби класифікувати організовану злочинність. Так, наприклад, експерти ООН та-кож розділяють злочинні групи та організації на кілька видів, серед яких такі: 1. Мафіозні родини, що існують за принци-пом ієрархії. Вони мають свої внутрішні правила життя, норми поводження й відрізняються біль-шою кількістю протиправних дій. 2. Професіонали. Члени таких організацій по-єднуються з метою виконання певного злочинно-го задуму. Організації такого роду непостійні й не мають такої твердої структури, як організації першого виду. До групи професіоналів відносять фальшивомонетників, формування, що займа-ються крадіжками автомобілів, вимаганням і т.д. Склад професійної злочинної організації може постійно мінятися і її члени можуть брати участь у різних однотипних злочинних підприємствах. 3. Організовані групи, що контролюють певні території. а) за сферами прояву: ОЗУ у сфері економіки; ОЗУ у сфері управління; ОЗУ у соціальній сфері; б) за особливостями злочинні формування бувають: побудовані на професійній основі й без такої; з використанням посадових можливо-стей членів організованої злочинної групи й без таких можливостей; ті, що мають корумповані й інші зв’язки, що відрізняють організовану зло-чинну діяльність та не мають їх [8]. На нашу думку, всі вказані класифікації ма-ють право на існування, однак враховуючи реа-лії сьогодення, можна зробити умовивід, що вони доволі загальні, звужені, не повністю відобра-жають сучасну оперативну обстановку та цікаві 

в більшій мірі виключно як теоретичні здобутки. Однак, спільним для всіх вказаних класифікацій є те, що вчені намагались класифікувати зло-чинні групи та організації, відштовхуючись від певних спільних рис або чинників. Отже, аналізуючи сучасну кримінальну об-становку, результати аналізу кримінальних про-ваджень та оперативно-розшукових справ, ре-зультати опитування практичних працівників оперативних підрозділів Національної поліції України та інший емпіричний матеріал, можна дійти висновку, що сьогодні в Україні організо-вану злочинність можна диференціювати на-ступним чином: 1) в залежності від виду злочинної діяльності: – вчиняють лише злочини загально криміна-льної спрямованості; – вчиняють з однаковою часткою злочини як загальнокримінальної спрямованості, так й інші види злочинів (економічні, екологічні тощо); – вчиняють злочини загальнокримінальної спрямованості лише як продовження чи закін-чення «основних» злочинів іншої направленості; 2) в залежності від мети вчинення злочину: – вчиняють злочини виключно заради отри-мання прибутку; – вчиняють злочини через інші мотиви – по-мста, розпалення національної ворожнечі;  3) в залежності рівня вчинення злочинної ді-яльності: – вчиняють злочини виключно на професій-ному рівні та заказні; – вчиняють злочини як на професійній основі так і без попередньої підготовки та навичок; – вчиняють виключно побутові злочини; 4) в залежності від використання під час вчи-нення злочинної діяльності різного роду зброї: – використовують вогнепальну зброю та ви-бухові речовини; – використовують виключно холодну зброю; – не використовують зброю; 5) за кількісним показником: – у кількості до 3 осіб; – у кількості від 3 до 10 осіб;  – у кількості від 10 до 20 осіб; – у кількості більше 20 осіб; 6) за розгалуженістю: – одноцентрові (існує лише 1 угрупування); – 2 та більше угрупувань, що входять до складу одного; 7) за характером відносин між членами зло-чинних груп та організацій: – злочинні групи та організації, що створені на підставі родинних стосунків; 
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– злочинні групи та організації, що створені на підставі ідеологічних, расових, етнічних чи інших спільних поглядів; – злочинні групи та організації, що створені у зв’язку із знайомством чи проведенням спільно-го часу в місцях із обмеженим колом осіб (місця позбавлення волі, зона проведення Антитеро-ристичної операції тощо); 8) за наявністю та рівнем корумпованих зв’язків: – злочинні групи та організації, що мають доб-ре налагоджені корумповані зв’язки або члена-ми таких груп є високопосадовці; 

– злочинні групи та організації, що не мають постійних налагоджених корумпованих зв’язків та використовують лише одноразові знайомства; – злочинні групи та організації, що не мають зовсім корумпованих зв’язків. Отже, зазначимо, що в сучасній кримінальній обстановці в Україні можна виділити декілька різних критеріїв класифікації організованої зло-чинності, при цьому емпіричні дані свідчить, що в більшості випадків кожна організована група загальнокримінальної спрямованості відносить-ся одночасно до декількох видів. 
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Визначено найбільш розповсюджені критерії класифікації організованих злочинних угруповань запропоновані фахів-цями у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінології. Зазначено, що спільним для всіх вказаних класифі-кацій є те, що вчені намагались класифікувати злочинні групи та організації, відштовхуючись від певних спільних рис або чинників. Запропоновано авторську диференціацію сучасної організованої злочинності. Ключові слова: організована злочинність загальнокримінальної спрямованості, оперативно-розшукова протидія, класифікація  *** Калиновская Я.А. Современные виды организованной преступности общеуголовной на-правленности Определены наиболее распространенные критерии классификации организованных преступных группировок пред-ложены специалистами в сфере оперативно-розыскной деятельности и криминологии. Отмечено, что общим для всех указанных классификаций является то, что ученые пытались классифицировать преступные группы и органи-зации, отталкиваясь от определенных общих черт или факторов. Предложена авторская дифференциацию совре-менной организованной преступности. Ключевые слова: организованная преступность общеуголовной направленности, оперативно-розыскная проти-водействие, классификация *** Kalinovskaya Ya.О. Modern Types of Organized Crime of General-Purpose Orientation  The question of differentiation of organized crime in recent years is at the center of attention of scientists in the field of crimi-nology, forensics and operative and investigative activities. There is a fairly large number of different types of organized crime offered by domestic and foreign scholars, including general-purpose orientations. The most widespread criteria for classification of organized criminal groups proposed by specialists in the field of operational and investigative activities and criminology are determined. It is noted that scholars do not deny attempts to classify organized crime and are offered by UN experts who divide crime groups and organizations into several types. It is determined that all of these classifications have the right to exist, but taking into account the realities of the present one, one can make an inference that they are rather general, narrowed, do not fully reflect the modern operational environment and are of interest to a greater extent solely as theoretical achievements. It is noted that the common classification for all of these is that scientists have tried to classify criminal groups and organizations based on certain common features or factors. The author proposes the differentiation of modern organized crime. It is noted that in most cases, each detected organized group of general-purpose orientation refers simultaneously to several types. Key words: organized crime of general-purpose orientation, operative-search resistance, classification    




