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Аналіз досліджуваної наукової проблематики щодо протидії 
злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі, наразі зумовлює 
необхідність подальшого дослідження етнічної злочинності в Україні 
та світі загалом. Формування українською державою багатовекторного 
механізму протидії організованим групам і злочинним організаціям, які 
сформовані на етнічній основі, неможливо без розуміння сутності даної 
проблеми, відповідних законодавчо закріплених понять та класифікації 
і виокремлення рис організованої етнічної злочинності, що мають 
важливе практичне значення для роботи правоохоронних органів 
та держави, а головним ефективним фактором такої діяльності 
виступає гарантування безпеки громадянам і цілісності держави 
від злочинних посягань організованих груп та злочинних організацій, 
які сформовані на етнічній основі. Таким чином, для ефективного 
та злагодженого співробітництва правоохоронних органів під 
час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, необхідна 
обґрунтована концепція такого співробітництва, яка натепер відсутня 
та в перспективі потребує негайного прийняття і реалізації, що покладе 
початок упорядкуванню відносин правоохоронних органів з обміну 
й реалізації інформації, що стосується діяльності як вітчизняних 
злочинних формувань, так і діяльності організованих злочинних груп 
іноземних громадян або тих, що сформувалися на етнічній основі. 
На основі порівняльно-правового дослідження зарубіжного досвіду 
щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, визначено 
можливості запровадження позитивного зарубіжного досвіду в роботу 
правоохоронних органів України. З’ясовано, що значення нашої наукової 
розвідки передусім полягає в тому, щоб на практиці правоохоронним 
органам, які займаються протидією організованим групам та злочинним 
організаціям, які сформовані на етнічній основі, була можливість мати 
уявлення про це негативне явище.
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The analysis of the researched scientific problems on counteraction to crimes 
committed by organized groups and criminal organizations, which are formed 
on an ethnic basis, now necessitates further research of ethnic crime in Ukraine 
and the world in general. Formation by the Ukrainian state of a multi-vector 
mechanism of counteraction to organized groups and criminal organizations 
formed on an ethnic basis is impossible without understanding the essence 
of this problem, relevant legally established concepts and classification 
and separation of features of organized ethnic crime that are important for law 
enforcement and the main effective factor in such activities is to guarantee 
the security of citizens and the integrity of the state from criminal encroachments 
of organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic 
basis. Thus, for effective and coordinated cooperation of law enforcement 
agencies in combating crimes committed by organized groups and criminal 
organizations, which are formed on an ethnic basis, a sound concept of such 
cooperation is needed, which is currently absent and in the future requires 
immediate adoption and implementation. streamlining the relations of law 
enforcement agencies on the exchange and sale of information concerning 
the activities of both domestic criminal groups and the activities of organized 
criminal groups of foreign nationals or those formed on an ethnic basis. 
Based on a comparative legal study of foreign experience in combating 
crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on 
an ethnic basis, the possibilities of introducing positive foreign experience in 
the work of law enforcement agencies of Ukraine are identified. It is noted that 
the importance of our scientific intelligence, first of all, is that in practice, law 
enforcement agencies engaged in combating organized groups and criminal 
organizations, which are formed on an ethnic basis, had the opportunity to 
have an idea of this negative phenomenon.
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Постановка проблеми. Одним із наслід-
ків глобалізації стало посилення криміналізації 
суспільних відносин як на національному, так 
і на міжнародному рівнях [1]. Діяльність етнічних 
злочинних угруповань становить собою одну із 
найбільш небезпечних форм організованої зло-
чинності. За свідченнями фахівців правоохорон-
них органів України, організована злочинність 
має різноплановий характер і проникла у всі 
сфери суспільного життя. Організовані злочинні 
угруповання, що мають тривалий кримінальний 
досвід, на системній основі вчиняють велику 
кількість тяжких злочинів, значна частина яких 

залишається нерозкритою. Як правило, етнічні 
злочинні угруповання мають транснаціональний 
характер, що підвищує рівень їхньої суспільної 
небезпеки та ускладнює їх виявлення [2, с. 191]. 
Нарощування спільних зусиль правоохоронних 
органів під час протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі, має відбу-
ватися в більш ширшому контексті щодо забезпе-
чення національної безпеки.

Організована злочинність натепер охоплює 
як східну, так і західну півкулі й включає осіб 
з етнічними або культурними зв’язками з Європи, 
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Африки, Азії та Близького Сходу. Крім того, її 
присутність у певній галузі становить значну 
загрозу для національної безпеки у вигляді сер-
йозних наслідків для громадської безпеки, сфери 
охорони здоров’я, демократичних інститутів, еко-
номічної стабільності тощо. Члени організованих 
злочинних груп постійно прагнуть корумпувати 
чиновників як усередині країни, так і за кордоном, 
проникнути на глобальні енергетичні та страте-
гічно матеріальні ринки, які життєво важливі для 
інтересів національної безпеки, а також надають 
матеріально-технічну й іншу підтримку терори-
стам та іноземним розвідувальним службам. Тому 
не дивно, що в кожній країні світу існують спеці-
альні підрозділи, інколи навіть організації право-
охоронної направленості, метою діяльності яких 
є протидія організованій злочинності [3, с. 282].

Відповідно, основним обов’язком правоохо-
ронних органів є швидке розкриття і розсліду-
вання злочинів, що вчиняються організованими 
групами і злочинними організаціями, які сформо-
вані на етнічній основі, що неможливо без ефек-
тивного та злагодженого міжнародного співробіт-
ництва цих органів.

Таким чином, для ефективного та злагодже-
ного співробітництва правоохоронних органів під 
час протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, необхідна обґрун-
тована концепція такого співробітництва, яка сьо-
годні відсутня та в перспективі потребує негай-
ного прийняття і реалізації, що покладе початок 
упорядкуванню відносин правоохоронних органів 
з обміну й реалізації інформації, що стосується 
діяльності як вітчизняних злочинних формувань, 
так і діяльності організованих злочинних груп 
іноземних громадян або тих, що сформувалися на 
етнічній основі.

Теоретичним і практичним проблемам, пов’я-
заним з міжнародним співробітництвом оператив-
них та інших підрозділів правоохоронних органів 
під час протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі, приділяли 
увагу відомі вітчизняні та зарубіжні вчені в різ-
них галузях, зокрема В.С. Буркаль, А.В. Войці-
ховський, А.А. Глазков, Р.Р. Грень, Є.В. Зозуля, 
О.В. Ілляшенко, О.Г. Кальман, П.М. Каркач, 
Г.В. Кириченко, А.В. Коваленко, О.В. Краснов, 
Я.О. Морозова, С.М. Невмержицький, О.М. Позд-
няков, В.В. Ремський, О.І. Хараберюш, С.В. Чучко, 
С.А. Шепетько. 

Мета статті – проаналізувати стан та дослі-
дити окремі проблемні питання, що виникають 
під час міжнародного співробітництва оператив-
них та інших підрозділів правоохоронних органів 
під час протидії злочинам, що вчиняються орга-

нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Правильно організована взаємодія правоохорон-
них органів містить значні потенційні можливості 
щодо зменшення кількості нерозкритих злочинів, 
здійснення профілактичних заходів, підви щення 
ефективності правоохоронної діяльності в цілому 
[4, с. 97]. Отже, взаємодія є обов’язковою катего-
рією для успішного здійснення будь-якої спільної 
діяльності. Не є винятком розкриття і розсліду-
вання кримінальних правопорушень, адже ефек-
тивність поєднання сил і засобів правоохоронних 
органів забезпечить найбільш швидке притяг-
нення до відповідальності винних у вчиненні про-
типравного діяння. Протидії злочинам, що вчи-
няються організованими групами і злочинними 
організаціями, які сформовані на етнічній основі, 
також вимагає від відповідних підрозділів право-
охоронних органів спільних заходів і проведення 
процесуальних дій [5, с. 267].

Стаття 5-1 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» визначає міжнародне 
співробітництво у сфері оперативно-розшукової 
діяльності так: «Співробітництво у сфері опера-
тивно-розшукової діяльності між міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади, державними органами, до складу яких вхо-
дять оперативні підрозділи, визначені у статті 5 
цього Закону, та правоохоронними і спеціальними 
службами інших держав, які мають у своєму 
складі відповідні підрозділи, а також з міжнарод-
ними правоохоронними організаціями, здійсню-
ється відповідно до законодавства України, між-
народних договорів України, а також установчих 
актів та правил міжнародних правоохоронних 
організацій, членом яких є Україна» [6].

Важливим документом виступає також Стра-
тегія розвитку Міністерства внутрішніх справ 
України до 2020 р. [7]. Цей документ приділяє 
досить багато уваги саме взаємодії різних струк-
тур і відомств поліції під час запобігання та проти-
дії злочинності, зокрема в міжнародному аспекті 
(тісна робота з Інтерполом). Зазначена Стратегія 
пропонує підвищити ефективність роботи і вза-
ємодії всіх підрозділів МВС через максимальне 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, а також через створення відповідних 
механізмів взаємодії сучасного зразка, взявши за 
основу міжнародний досвід [8, с. 52].

Організаційні форми взаємодії оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України 
передбачені спільними відомчими нормативними 
актами МВС, СБУ, ДМСУ, ДПСУ, ДПтСУ або 
витікають з їхніх вимог. Згідно зі статтею 7 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
оперативні підрозділи зобов’язані здійснювати 
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взаємодію між собою та іншими правоохорон-
ними органами, в тому числі відповідними орга-
нами іноземних держав та міжнародними антите-
рористичними організаціями, з метою швидкого 
і повного попередження, виявлення та припи-
нення злочинів [9, с. 100].

Отже, етнічна злочинність на сучасному етапі 
розвитку суспільства становить надзвичайно сер-
йозну небезпеку для його подальшого розвитку. 
Вийшовши за межі кордонів певної держави, зло-
чинність набула небезпечного транснаціональ-
ного характеру. Сьогодні уряду будь-якої держави 
(незалежно від засобів і ресурсів, якими вона 
володіє) украй складно вживати заходів, що ефек-
тивні для боротьби з транснаціональною організо-
ваною злочинністю, не вдаючись до тієї або іншої 
форми міжнародного співробітництва. Усі країни 
світу повинні усвідомлювати, що жодна з них не 
захищена від зіткнення із транснаціональною зло-
чинністю. Саме тому в сучасному міжнародному 
праві боротьба зі злочинністю належить до пріо-
ритетних напрямів міжнародного співробітництва 
всіх держав і зумовлена необхідністю взаємодії 
держав у цій важливій справі [10].

Враховуючи те, що Україна стала об’єктом 
зростаючої зацікавленості міжнародних зло-
чинних угруповань (зокрема, у сферах відми-
вання «брудних» грошей, незаконної міграції, 
торгівлі людьми, зброєю, небезпечними мате-
ріалами, наркотичними речовинами тощо), то 
вирішення Україною важливих соціально-еконо-
мічних, політичних та інших завдань практично 
неможливо без її участі в міжнародному співро-
бітництві в боротьбі зі злочинністю, в діяльно-
сті міжнародних правоохоронних організацій. 
З огляду на це участь нашої держави в міжна-
родній співпраці у галузі протидії злочинності, 
на основі норм і принципів міжнародного права 
є досить важливою. Цілком зрозуміло, що таке 
співробітництво України з країнами світу, між-
народними організаціями є вагомою умовою 
успішного вирішення багатьох проблем не лише 
зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, 
а й внутрішнього характеру [10].

Організовані групи і злочинні організації, які 
сформовані на етнічній основі, мають злочинні 
зв’язки в різних державах, тому міжнародне спів-
робітництво являється ефективним засобом про-
тидії таким групам.

Слід визнати, що міжнародне співробітництво 
правоохоронних органів України та інших євро-
пейських держав у сфері протидії злочинам, що 
вчиняються організованими групами і злочин-
ними організаціями, які сформовані на етнічній 
основі, є вкрай важливим і повинно бути чітко 
скоординованим, зокрема з питань правового 
використання підсистем та розробки нових на 

міждержавному рівні, що дозволить надалі під-
вищити рівень протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними організаці-
ями, які сформовані на етнічній основі, та більш 
ефективно вирішити дану проблему [11].

У свою чергу міжнародне співробітництво 
в боротьбі зі злочинністю як напрям кримінальної 
політики держави має різні аспекти, серед яких 
можна зазначити інформаційно-аналітичний, 
організаційно-правовий, методичний та ресурс-
ний аспекти [12, с. 65].

Щодо міжнародної взаємодії правоохоронних 
органів, то тут існує спільний наказ Міністерства 
внутрішніх справ України, Генеральної прокура-
тури України, Служби безпеки України, Держав-
ної фіскальної служби України «Про затвердження 
Інструкції та порядок використання правоохо-
ронними органами можливостей НЦБ Інтерполу 
в Україні в попередженні, розкритті та розслі-
дуванні злочинів», котрим із ціллю покращення 
співпраці правоохоронних органів України з пра-
воохоронними департаментами іноземних держав 
у рамках Міжнародної організації криміналь-
ної поліції Інтерполу встановлено шляхи їхньої 
співпраці щодо підвищення якості боротьби 
з криміналітетом. Ця вищевказана Інструкція була 
розроблена відповідно до нормативно-правової 
бази України, яка дає можливість співпрацювати 
Національному Центральному бюро Інтерполу 
України з Генеральним секретаріатом Інтерполу 
зарубіжних держав щодо розкриття та розсліду-
вання злочинів, які виходять за межі України не 
тільки кримінального спрямування але й еконо-
мічного [13].

Щодо практичних контактів наших слідчих 
та оперативних співробітників з країнами даль-
нього і ближнього зарубіжжя для міжнародного 
співробітництва у протидії злочинності, то станом 
на 2016 р. діє 40 двосторонніх договорів з усіма 
республіками колишнього СРСР, Польщею, США, 
Канадою, Бразилію та ін. Крім того, налічується 
близько 50-ти міжвідомчих договорів, які є право-
вою основою переважно для реалізації криміналь-
но-процесуальних заходів боротьби зі злочинні-
стю. Щодо міжнародного співробітництва у сфері 
оперативно-розшукової діяльності, то найбільш 
ефективно воно здійснюється з державами СНД. 
Надійними партнерами у вирішенні цієї проблеми 
є Інтерпол та Європол – це організації, які змо-
жуть надати реальну допомогу. Відповідно до цих 
документів сторони для запровадження заходів 
з протидії організованій злочинності співпрацю-
ють, що відбувається в таких формах, як: а) пере-
дача оперативно-розшукової інформації щодо 
осіб, що причетні до міждержавної злочинності 
(80%); б) проведення за запитами розшукових 
заходів та процесуальних дій щодо справ про зло-
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чини, що пов’язані з ОЗГ, які мають міждержавні 
зв’язки (65%); в) проведення погоджених заходів 
(операцій) із перекриття каналів переправлення 
наркотиків (88%); г) використання технічних засо-
бів з виявлення та припинення легалізації коштів, 
що отримані внаслідок злочинної діяльності тощо 
(45%). Міждержавна угода є універсальною фор-
мою такої взаємодії [14, с. 180].

Згідно із Законом України «Про основи наці-
ональної безпеки України» «поширення коруп-
ції в органах державної влади, зрощення бізнесу 
і політики, організованої злочинної діяльності» 
є однією із загроз у сфері державної безпеки [15, 
ст. 7]. У тому самому Законі основними напря-
мами державної політики у сфері державної без-
пеки названо такі:

− зосередження ресурсів і посилення коорди-
нації діяльності правоохоронних, розві дувальних 
і контррозвідувальних органів України для 
боротьби з організованою злочинні стю й нар-
кобізнесом;

− участь України в міжнародному співробіт-
ництві у сфері боротьби з міжнародною злочин-
ністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною 
міграцією [15, ст. 8].

Для протидії вищевказаним злочинам важ-
ливою є співпраця між органами правосуддя 
на національному, європейському (EUROPOL, 
FRONTEX, OLAF, ОБСЄ, Рада Європи) та міжна-
родному рівнях (INTERPOL, FATF, ООН). Поміж 
іншого, така співпраця спрямована на розвиток 
обміну інформацією, засобами зв’язку, а також 
сучасними методами та засобами розслідування 
кримінальних правопорушень, що вчиняються 
у складі організованих груп і злочинних організа-
цій [16, c. 24; 17, c. 177].

Така взаємодія може здійснюватися й з компе-
тентними суб’єктами міжнародного права (Інтер-
пол, Європол та ін.). Для прикладу, можна від-
значити взаємодію вітчизняних правоохоронних 
інституцій з Європолом. Загалом, ця взаємодія 
зводиться до таких видів напрямів її здійснення, 
як: 1) обмін інформацією (відповідно до наці-
онального законодавства держав – членів ЄС) 
між офіцерами зв’язку Європолу (ELOs) кожної 
з країн; 2) реалізація відповідних заходів націо-
нальними поліцейськими органами за допомо-
гою оперативного аналізу інформації; 3) підго-
товка стратегічних рапортів (оцінювання загрози 
зростання кількості злочинів) і аналіз криміналь-
ної активності на підставі інформації, наданої 
державами – членами ЄС, зібраної самим Європо-
лом або отриманої з інших джерел; 4) проведення 
експертизи й технічної підтримки розслідувань 
та поліцейських операцій у межах ЄС під контр-
олем і за відповідальності зацікавлених держав; 
5) розвиток аналітичних поліцейських підрозділів 

і гармонізації методів ведення слідства в держа-
вах – членах ЄС [18, с. 128–129].

Серед факторів, що знижують дієвість заходів 
протидії транснаціональній економічній злочин-
ності, необхідно вказати і відсутність всеохоплю-
ючої взаємодії держав на цьому напрямі, а також 
недостатньо ефективне використання можли-
востей спеціальних наднаціональних правоохо-
ронних структур (Інтерпол, Європол, Євроюст) 
[19]. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є центром 
координації й забезпечення взаємодії правоохо-
ронних та інших органів державної влади України 
з компетентними органами іноземних держав 
з питань, що належать до сфери діяльності Інтер-
полу та Європолу [20]. Іншими словами, взаємодія 
між правоохоронними органами та Інтерполом 
і Європолом безпосередньо спрямовано на обмін 
інформацією, що може виражатися у формі інфор-
маційно-аналітичного співробітництва, інформа-
ційно-оперативного та інформаційно-правового 
забезпечення. Взаємодія оперативних підрозді-
лів органів внутрішніх справ України з органами 
та службами зарубіжних держав щодо вирішення 
питань боротьби зі злочинністю, що має тран-
снаціональний характер або виходить за межі 
країни, здійснюється тільки через Національне 
центральне бюро Інтерполу. При цьому необхідно 
звернути увагу на те, що правоохоронні відомства 
країн, з якими наша держава має спільний кордон, 
також визначають, що однією з найбільш ефек-
тивних форм забезпечення практичної взаємодії 
правоохоронних органів із зарубіжними партне-
рами в боротьбі зі злочинністю (особливо органі-
зованою, незаконним оборотом наркотиків, зброї 
і культурних цінностей, економічними злочи-
нами) є інститут представників правоохоронних 
органів, що працюють на постійній основі в іно-
земних державах («поліцейські аташе»), який має 
значний розвиток у світі [12].

Сьогодні, крім держав-членів Європейського 
Союзу, за двосторонніми стратегічними та опе-
ративними угодами Європол співпрацює також 
із Канадою, США, Ісландією, Норвегією, Росією, 
Швейцарією, Туреччиною, Албанією, Боснією 
і Герцеговиною, Хорватією, Македонією, Мол-
довою й такими міжнародними організаціями, 
як Європейський банк розвитку та заощаджень, 
Міжнародна організація кримінальної поліції 
(Інтерпол), Всесвітня митна організація (WCO) 
та Європейський центр контролю за наркотиками 
і наркоманією (EMCDDA) [21].

Натепер вагомою перешкодою для розвитку 
транскордонного співробітництва залишається 
неузгодженість вітчизняного законодавства 
у сфері комплексної взаємодії правоохоронних 
органів у боротьбі з організованою злочинністю. 
Це проявляється в застарілості окремих правових 
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норм підзаконних нормативно-правових актів, 
які регулюють порядок координації правоохорон-
них органів, а також у відсутності систематич-
ного комплексного обміну інформацією в режимі 
реального часу як між суб’єктами боротьби з орга-
нізованою злочинністю, так й іншими органами 
державної влади та громадськими інституціями. 
Така ситуація негативно впливає на кількісні 
та якісні показники діяльності суб’єктів, які здій-
снюють боротьбу з організованою злочинністю, 
а також на оцінку їхньої діяльності з боку громад-
ського суспільства [22, с. 103].

Наступним, не менш важливим напрямом взає-
модії на глобальному (універсальному) рівні, який 
сформувався саме в новітню історію української 
державності, є співпраця правоохоронних органів 
України зі спеціальними інституціями ООН, які 
ведуть боротьбу з транснаціональними формами 
організованої злочинності [12].

Їх проведення дозволило суттєво поліпшити 
стан боротьби з міжнародним криміналом етніч-
ної спрямованості. Окрім країн-учасниць СНД, 
країн Європи, МВС України розвивало міжна-
родне співробітництво з правоохоронними орга-
нами США. Співпраця правоохоронних органів 
України та Сполучених Штатів Америки регла-
ментована Меморандумом про взаєморозуміння 
між Урядами обох держав щодо допомоги з пра-
воохоронних питань, який був підписаний ще 
у 2002 році. Відповідно до положень Меморан-
думу в Україні створено програмно-технічну інф-
раструктуру для забезпечення оперативно-розшу-
кової діяльності підрозділів Міністерства. Крім 
того, було проведено навчальні тренінги з під-
готовки фахівців у сфері внутрішньої безпеки 
та боротьби з корупцією [12, с. 392].

Серед інших практичних здобутків співпраці – 
організоване з ініціативи Департаменту юстиції 
США у Вашингтоні систематичне навчання груп 
керівників структурних підрозділів МВС, СБУ, 
Генпрокуратури України. Також було розроблено 
єдину правову інформаційну систему в Укра-
їні, проводиться цілеспрямована робота щодо 
вивчення досвіду ФБР США щодо створення 
спільних (з Росією та Італією) робочих груп із 
розслідування діяльності й забезпечення взаємо-
дії для ліквідації транснаціональних мафіозних 
злочинних угруповань [12, с. 221].

Загальновизнаною і важливою формою співро-
бітництва, налагодження контактів у рамках Між-
народної організації кримінальної поліції стала 
участь у конференціях, нарадах, симпозіумах, які 
провадяться Генеральним секретаріатом органі-
зації за різними напрямами боротьби зі злочин-
ністю. Протягом усього періоду співпраці пред-
ставники правоохоронних органів України беруть 
активну участь у цих заходах. Результатом участі 

працівників апарату НЦБ у конференціях стало 
створення у вересні 1997 р. на базі НЦБ наці-
онального консультативного пункту з проблем 
комп’ютерних злочинів, завдяки чому з’явилася 
можливість більш оперативно, професійно, ква-
ліфіковано виробляти як стратегію, так і тактичні 
прийоми боротьби з цим видом злочинності, що 
є реальною загрозою для економіки, фінансової 
і банківської систем української держави [23; 12].

У рамках Співдружності Незалежних Держав 
(СНД) створені й активно функціонують два коор-
динаційних центру боротьби зі злочинністю. Це 
Бюро з координації боротьби з організованою зло-
чинністю та іншими небезпечними видами зло-
чинів на території держав Співдружності і Рада 
міністрів внутрішніх справ держав – учасниць 
Співдружності. Пріоритетними напрямами діяль-
ності є:

– надання правової допомоги в кримінальних 
справах та оперативне супроводження розсліду-
ваних кримінальних справ;

– сприяння встановленню, затриманню та екс-
традиції злочинців, розшукуваних на міждержав-
ному рівні;

– організація забезпечення одноразових комп-
лексних операцій, оперативно-профілактичних 
заходів з актуальних напрямів боротьби зі злочин-
ністю [24; 25].

Успішно розвивається співробітництво україн-
ської сторони з Міжнародною організацією з мігра-
ції, провідна роль в якому належить Міністерству 
внутрішніх справ. У цьому напрямі МВС України 
разом із Державною прикордонною службою 
України (ДПСУ) налагодило активну співпрацю 
з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та її 
представництвом в Україні. Основними напрямами 
співпраці є впровадження найкращого досвіду 
у сфері центрів тимчасового перебування інозем-
ців та у сфері захисту прав мігрантів за допомогою 
створення спільних механізмів контролю за умо-
вами проживання, надання гуманітарної допомоги 
та поліпшення доступу мігрантів до кваліфікова-
них медичних, правових, перекладацьких та інших 
соціальних послуг [26; 12].

Необхідно зауважити, що міжнародне співро-
бітництво України зводиться не лише до здійс-
нення практичних заходів для розкриття злочину, 
розшуку і видачі злочинців зацікавленій дер-
жаві. Важливим чинником ефективної протидії 
будь-яким проявам злочинності є налагодження 
співпраці між державами щодо обміну досвідом; 
проведення наукових досліджень; надання про-
фесійно-технічної допомоги; обміну й навчання 
фахівців у міжнародних і національних центрах 
тощо [10].

Отже, основними формами міжнародної співп-
раці з виявлення зазначених злочинів та осіб, які 
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входять у склад ОЗГ, є: обмін оперативно-розшу-
ковою та іншою правовою інформацією в основі 
направлення та виконання запитів і повідомлень 
щодо членів злочинних груп та способів учинення 
контрабанди; спільне проведення спеціальних опе-
рацій типу «Канал» і міжнародних контрольованих 
постачань з перекриття наркотрафіків; проведення 
заходів із профілактики міжнародного наркобіз-
несу; оголошення розшуку членів ОЗГ на основі 
міждержавних договорів з виконання персональ-
них звернень до держави-партнера; розроблення 
проблем з вивчення та аналізу детермінантів, які 
спонукають учинення міжнародних наркозлочинів 
та запровадження заходів їх усунення; організація 
спільних навчань з проведення міжнародних 138-
ми контрольованих постачань наркотичних засо-
бів, а також обмін досвідом роботи поліцейських 
та інших органів у протидії наркобізнесу.

У підсумку необхідно відзначити, що міжна-
родна взаємодія правоохоронних органів під час 
протидії злочинам, які вчиняються організова-
ними групами і злочинними організаціями, котрі 
сформовані на етнічній основі, вимагає актив-
ної співпраці, вдосконалення правового регулю-
вання, постійного обміну інформацією, пошуку 
найбільш раціональних форм та їх впровадження 
в практичну діяльність, а також детального комп-
лексного наукового дослідження.

Висновки. Підбиваючи підсумок, треба вка-
зати, що серед опитаних респондентів оператив-
них працівників 61% з них вважають, що взаємо-
дія з іншими оперативними підрозділами повинна 
здійснюватися шляхом обміну оперативною 
інформацією, 31% – шляхом спільного аналізу 
оперативної інформації, 27% – спільного плану 
оперативних заходів, 50% – спільного проведення 
оперативних заходів. А також для усунення існу-
ючих недоліків щодо взаємодії правоохоронних 
органів з протидії злочинам, що вчиняються орга-
нізованими групами і злочинними організаціями, 
які сформовані на етнічній основі, необхідно:

– створити на законодавчому рівні дійсно робо-
чий координа ційний орган (спеціальний підроз-
діл), який би ефективно і цілеспрямовано займався 
організацією взаємодії між правоохоронними орга-
нами з протидії злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі. За результатами 
анкетування 79% опитаних – за створення відпо-
відного підрозділу в структурі МВС;

– розробити та прийняти спеціальний єдиний 
нормативний акт, який би регламентував питання 
взаємодії між правоохоронними органами під 

час протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, та визначив би 
конкретну відповідальність кожного із суб’єктів 
за неналежне його виконання. Серед опитаних 
96% вважають, що у відомчих нормативних актах 
узагалі не визначений такий порядок взаємодії 
підроз ділів правоохоронних органів, а 91% рес-
пондентів – за прийняття концептуальної про-
грами щодо протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними органі-
заціями, які сформовані на етнічній основі, яка 
передбачала би стратегію, засоби та координацію 
зусиль у цій справі;

– проводити сумісний аналіз оперативної 
обстановки з наступним інформуванням суб’єктів 
взаємодії один одного з метою прийняття своє-
часних рішень відносно ефективної протидії най-
більш резонансним злочинам та розшуку злочин-
ців;

– організовувати наукові конференції, «круглі 
столи», семінари з метою висвітлення на науко-
вій основі проблем, які мають місце в наш час 
з питання взаємодії між правоохоронними орга-
нами протидії злочинам, що вчиняються організо-
ваними групами і злочинними організаціями, які 
сформовані на етнічній основі, та підготовка на 
цій основі методичних рекомендацій з удоскона-
лення цього питання для практичних працівників;

– необхідне взаємне використання можли-
востей правоохоронних органів для підвищення 
професійної кваліфікації працівників, а особливо 
створення спеціальних курсів у рамках перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників 
слідчих органів та оперативних підрозділів Наці-
ональної поліції України (МВС), СБУ, ДМС тощо.

– налагодити взаємодію оперативних працівни-
ків та слідчих у процесі запобігання, виявлення, 
припинення та розслідування кримінальних право-
порушень, яка має не альтернативний, а обов’язко-
вий характер. Це пояснюється тим, що в сучасних 
умовах неможливе швидке та повне попередження, 
виявлення, припинення більшості тяжких злочинів 
без застосування ОРЗ і спеціальних методів;

– процес взаємодії оперативних підрозділів 
МВС України з іншими підрозділами та службами 
під час попередження, розкриття та розслідування 
злочинів являє собою регламентований законами 
та підзаконними нормативними актами комплекс 
заходів з ефективного використання наявних сил, 
засобів та методів оперативно-розшукового та про-
цесуального характеру й процесуального закрі-
плення їхніх результатів.
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