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Взаємозв’язки у розвитку 
організованої злочинності та формуванні 

кримінальних ринків в Україні

Аналітичний огляд наукових робіт
свідчить, що теорія оперативно-роз-
шукової діяльності (далі – ОРД) зна-
ходиться у стані перманентного роз-
витку та пошуку інноваційних шляхів
впливу на кримінальні процеси у су-
спільстві. Адаптація напрацьованих
теоретичних положень до потреб
правоохоронної практики особливо
актуалізується у контексті проведен-
ня економічних та політичних реформ
у державі. Сьогодні недостатньо кон-
статувати факт консолідації та про-
фесіоналізації злочинності, а необхід-
но вживати активних наступальних
заходів щодо її стримування та нейт-
ралізації найбільш небезпечних про-
явів. Вважаємо, що значна роль у цій
діяльності належить власне науці ОРД,
яка покликана вивчати закономір-
ності механізму вчинення злочинів і
протидії кримінального середовища,
виникнення інформації про злочин та
його учасників, збирання, використан-
ня й оцінювання фактичних даних про

них, розробляти правові, організаційні,
методичні і тактичні основи ефектив-
ного застосування оперативно-роз-
шукових сил, засобів та методів у
боротьбі зі злочинністю.

Метою статті є теоретичний аналіз
взаємозв’язку між розвитком органі-
зованої злочинності та формуванням
кримінальних ринків в України.

Методологічне значення щодо до-
слідження проблем організованої зло-
чинності мають наукові праці Ю.М.Ан-
тоняна, Г. А. Аванесова, А. І. Долгової,
В. В. Голіни, В. М. Дрьоміна, І. М. Дань-
шина, О. М. Джужи, В. Е. Єміно-
ва, В. С. Зеленецького, А. П. Закалю-
ка, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецо-
вої, В. Д. Ларічева, О. М. Литвинова,
В. Д. Малкова та інших кримінологів.

У теорії оперативно-розшукової
діяльності означена проблематика ґрун-
товно досліджувалась у працях К.В.Ан-
тонова, Л. І. Аркуші, В. Д. Берназом,
М.П.Водька,А.Ф.Волобуєва,О.Ф.Дол-
женкова, В. П. Корж, В. В. Лисенка,



Д. Й. Никифорчука, В. Л. Ортинського,
Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького,
М. Б. Саакяна, О. П. Снігерьова.

Розглядаючи методологічні, пізна-
вальні аспекти предмета теорії ОРД,
що повинні орієнтувати дослідників на
їх розвиток і вдосконалення, В. А. Лу-
кашов, визначив закономірності, які
зумовлюють розвиток теорії ОРД на
історично доступний для огляду пе-
ріод: ускладнення кримінальної ситуації,
оформлення організованої злочинно-
сті у потужну, розгалужену систему,
що реально претендує на лідерство в
економіці; тенденції посилення про-
фесіоналізму злочинних елементів,
що демонструють свою силу не тіль-
ки вибором різних об’єктів злочинних
зазіхань, а й шляхом запеклої протидії
правоохоронним органам, застосуван-
ням активних контрагентурних захо-
дів; об’єктивна необхідність оптимі-
зації управління відповідно до умов
оперативної обстановки, змін, що від-
буваються в умовах радикальних по-
літичних та економічних реформ; не-
обхідність забезпечення високого про-
фесіоналізму наукового управління
оперативно-розшуковими службами
тощо [1, c. 18–20]. Ґрунтовний аналіз
міркувань ученого свідчить, що знач-
ною мірою розвиток теоретичних
аспектів ОРД має бути спрямований
на забезпечення протидії економічній
злочинності.

У контексті наведеного, наголоси-
мо, що  в українській науці, на рівні док-
торських досліджень, К. В.Антоновим,
О. Ф. Долженковим та В. Л. Ортин-
ським докладно досліджена така під-
система окремої теорії ОРД по боро-
тьбі з організованою злочинністю як
протидія економічній організованій
злочинності [2; 3; 4]. Крім того, на
рівні докторської дисертації дослі-
джено основи протидії злочинності у
сфері високих інформаційних техно-
логій [5], яка у зв’язку зі специфічни-
ми ознаками може бути віднесена до
підсистеми економічної злочинності.
Визнаючи вагому методологічну роль

наведених наукових робіт, необхідно
наголосити, що це не має створювати
ілюзію теоретичної розробленості цієї
багатогранної проблематики. Еконо-
мічна злочинність намагаючись лега-
лізуватись та отримувати надприбутки
постійно еволюціонує створюючи кри-
мінальні сегменти, які підмінюють
функції легальних економічних інсти-
тутів. Одним із таких сегментів висту-
пає кримінальний ринок, що зумовлює
його вивчення, визначення взаємозв’яз-
ку з організованою злочинністю та роз-
роблення дієвих заходів протидії його
формуванню та функціонуванню.

Незважаючи на значну кількість
наукових публікацій в яких актуалізу-
ються питання організованої злочин-
ності та її впливу на економіку Ук-
раїни, на сьогодні, відсутні системні
дослідження, щодо зв’язків між роз-
витком організованої злочинності та
формуванням окремих кримінальних
ринків.

Як відзначається у науковій літе-
ратурі, важливою ознакою системно-
го підходу є обов’язкове встановлен-
ня відносин і зв’язків (кореляції) між
об’єктами та елементами. Наявність
зв’язків та відносин між елементами
системи та явищами забезпечує від-
носно самостійне, відокремлене їх іс-
нування і функціонування, а в деяких
випадках і розвиток [6, c. 83–84]. Сис-
темний підхід на відміну від предмет-
ного, безпосереднього, простого знан-
ня передбачає виділення реального
зв’язку речей, їхньої спільної якості
чи належності до однієї системи, роз-
криття специфічних закономірностей
системи явищ [7, c. 48–49].

Для вирішення цієї проблематики
слушно звернутись до положень тео-
рії статистики, відповідно до яких 
між явищами, окремими їх ознаками
існують досить різноманітні зв’язки,
однак у будь-якому разі одні ознаки
виступають як фактори, що впливають
на інші і зумовлюють їх зміну, інші як
результати дії цих факторів. Одні з них
є причиною, інші – наслідком. Якщо
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перші прийнято називати ознаками –
факторами, або факторними (при-
чинними) ознаками, то другі – резуль-
тативними (наслідковими) ознаками.

Широкий спектр зв’язків, у яких
перебувають явища, вимагає їх кла-
сифікації, зведення їх певних типів,
форм на основі істотних рис та вла-
стивостей.

У теорії статистики в основу кла-
сифікації зв’язків покладено їх від-
мінність і подібність за такими особ-
ливостями, як сукупність щільності,
спрямованості, аналітичне виражен-
ня, одиничність або множинність фак-
торів. На підставі цього розрізняють
зв’язки функціональні і кореляційні,
прямі і обернені, прямолінійні і криво-
лінійні, одно та багатофакторні.

За функціональною природою
зв’язки поділяються на функціональні
і стохастичні. Функціональний, або
жорстко детермінований, зв’язок про-
являється тоді, коли зі зміною однієї
ознаки друга змінюється точно в пев-
ний спосіб, тобто функціональні зв’яз-
ки характеризуються повною відпо-
відністю між причиною і наслідком,
факторною і результативною ознака-
ми. Такий тип зв’язків притаманний
фізичним та хімічним явищам, проце-
сам тощо.

Своєю чергою стохастичні зв’язки
неоднозначні і проявляються як узго-
дженість варіацій двох чи більше
ознак. Саме цей різновид зв’язків відо-
бражає множинність причин і наслід-
ків і є найбільш придатним для аналізу
суспільних явищ.

Провівши загальний аналіз теорії
зв’язків, розглянемо їх стосовно роз-
витку організованої злочинності та фор-
мування кримінальних ринків. У цьому
аспекті, необхідно відзначити, що спе-
цифіка існування і функціонування
цих зв’язків свідчить про те, що залеж-
ність одного з них від іншого усклад-
нюється наявністю решти випадкових
ситуаційних факторів.

Отже, на нашу думку, між роз-
витком організованої злочинності 

та формуванням кримінальних рин-
ків існує стохастичний зв’язок, для
якого не характерна жорстка детер-
мінація. Крім того, розвиток органі-
зованої злочинності виступає як при-
чиновий зв’язок, а формування кримі-
нальних ринків як наслідковий, що на
нашу думку, потребує детальнішого
розгляду.

Як зазначає професор Луїз Шеллі
на відміну від інших країн, де основні
злочинні синдикати спеціалізуються
на специфічних товарах та послугах,
пострадянська організована злочинність
проникла в широкий спектр незакон-
них видів діяльності настільки ж, на-
скільки широкомасштабне проникнен-
ня в законну економіку, включаючи
безліч приватизованих компаній. Пост-
радянська організована злочинність
використовує традиційний ринок не-
законних товарів і послуг (проституцію,
азартні ігри, наркотики, контрактні
вбивства, забезпечення дешевою неза-
конною працею, викраденням авто-
мобілів тощо). Проте розвиваючись,
вона стала проникати в легальну еко-
номіку, організовуючи незаконний
експорт нафти та сировини, контра-
банду зброї, радіоактивних матеріалів
і людей, вкладення кримінальних при-
бутків у нові підприємства [8].Так, від-
повідно до проведених ученим дослі-
джень особливістю організованої зло-
чинності пострадянського простору 
є передусім проникнення у легальну
економіку.

Такі висновки підтверджуються й ін-
шими науковцями. Зокрема, П. С. Лу-
цюк відзначає, що якщо проаналі-
зувати розвиток злочинної діяльності
економічного спрямування, і особли-
во її організованих форм, можна від-
значити, що її зародження відбулось 
у середовищі легальної економіки на
основі легальних господарських струк-
тур. Так, за останні роки центр органі-
зованої злочинності перемістився у такі
сфери: кредитно-банківську (34%),
зовнішньоекономічних відносин (24%),
приватизації (20%), бюджетних від-
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носин (22%). Як свідчать оперативні
дані, саме тут формується левова част-
ка тіньового капіталу, відбувається
відмивання брудних коштів [9, c. 57].

У контексті цього наголосимо, що
на нашу думку, початковим етапом
трансформації організованої злочин-
ності, яка стала передумовою форму-
вання системи кримінальних ринків 
є її експансія у легальну економіку.

Наступним етапом трансформа-
ції організованої злочинності стало
освоєння економічних законів, інно-
ваційних методів та технологій веден-
ня бізнесу, детальний аналіз та вивчен-
ня закономірностей та тенденцій
розвитку ринкової економіки, що
призвело до перетворення органі-
зованої злочинності у своєрідне під-
приємство. Означена тенденція, на
нашу думку, досить ґрунтовно про-
демонстрована Н. Б. Бараєвою, яка
зазначає, що:

– організована злочинність вико-
нує ряд соціально значимих функцій,
а в діяльності ОЗУ можна побачити
всі ознаки підприємництва як форми
активної інноваційної економічної
поведінки;

– організована злочинність як еко-
номічний інститут демонструє ефек-
тивну модель адаптації до бюрокра-
тичних, інерційних соціальних рамок.
Тому вона може бути охарактеризо-
вана як заміщуючий та доповнюючий
девіантний соціальний інститут;

– корупційні взаємодії ОЗУ і пред-
ставників влади є різновидом обміну
ресурсами, формою соціальної кому-
нікації, які справляють руйнівний вплив
на систему управління;

– трансформація відверто кримі-
нальних форм бізнесу в респекта-
бельні є закономірним переходом від
ризикового підприємництва до ста-
більного;

– найбільш ефективними захо-
дами щодо організованої злочинності
є заходи соціально-економічної, а не
кримінальної політики. Створення
прийнятних умов для розвитку бізнесу

та інших форм реалізації творчого
потенціалу особистості робить мало-
рентабельним звернення до криміналь-
ної діяльності. За таких умов до злочи-
ну вдаються лише суб’єкти, що мають
схильність до ризику;

– заборони та обмеження повинні
мати винятковий характер. Цілком
припустима легалізація ряду заборо-
нених видів діяльності. Такий крок не
створює соціальних відхилень, а лише
документує факт їх реального існу-
вання, визнання цієї обставини держа-
вою [10; 11].

На підставі аналізу практичних
матеріалів та наукових джерел Ю. В. Ла-
тов робить висновок, організовану
злочинність слід розглядати, перед-
усім, як особливу галузь бізнесу,
специфічну сферу економічної діяль-
ності. Цей підхід уже знайшов відобра-
ження в офіційних визначеннях орга-
нізованої злочинності. Наприклад, у
США закон 1968 р. про контроль над
злочинністю характеризує організо-
вану злочинність як «протизаконну
діяльність членів високоорганізованої
і дисциплінованої асоціації, яка займає-
ться постачанням заборонених зако-
ном товарів або наданням забороне-
них законом послуг[12].

Контент-аналіз наукових підходів
свідчить, що організована злочинність
є первинним явищем по відношенню
до кримінального ринку. Формуванню
кримінальних ринків передувало про-
никнення злочинності у легальний
сектор економіки та здійснення зло-
чинної діяльності на основі методів
ведення бізнесу.

Водночас, на нашу думку, причи-
ново-наслідковий зв’язок не призвів до
трансформації організованої еконо-
мічної злочинності у кримінальний
ринок. Означені явища існують само-
стійно та паралельно, хоча і перебува-
ють у відповідних взаємозв’язках. При
цьому, кримінальний ринок виступає
відповідною платформою об’єднання
різноманітних видів злочинної діяль-
ності, встановлення ділових контактів
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між кримінальним та легальним біз-
несом тощо. Саме тому, методологіч-
но важливим, але дещо вузьким вида-
ється визначення А. І. Долгової, яка
зазначає, що кримінальний ринок – це
сукупність злочинів, що об’єднуються
обігом товарів і послуг, заборонених в
обігу [13, c. 3]. Водночас виходячи із
загального поняття ринку при визна-
ченні його кримінального сегмента,
то під ним слід розуміти пропозицію і
попит на певну злочинну діяльність.
Враховуючи наведене, під криміналь-
ним ринком ми розуміємо, об’єктивно
існуюче соціальне явище, що про-
являється у пропозиції певного виду
злочинної діяльності, зумовлене попи-
том на неї, а також залучення до цієї
діяльності різних соціальних груп, що
дає змогу забезпечувати її здійснення
та отримання неконтрольованих дер-
жавою доходів.

Незважаючи на те, що у переваж-
ній більшості суб’єктами криміналь-
ного ринку виступають організовані
злочинні утворення він не може бути
ототожнений з організованою зло-
чинністю і співвідноситься як причина
та наслідок. При цьому, не всі форми
організованої злочинності трансфор-
муються у напрямі створення кримі-
нальних ринків, хоча і можуть брати
участь у функціонуванні уже сформо-
ваних. Сегменти формування кримі-
нальних ринків мають свою специфіку
і значною мірою зумовлюються регіо-
нальними особливостями, структурою
економіки відповідного регіону, струк-
турою та рівнем зайнятості населен-
ня, попитом на відповідні товари та
послуги, ментальністю, а в окремих
випадках навіть стійкістю та пошире-
ністю певних релігійних переконань 
у регіоні.

Кримінальний ринок України не-
однорідний за структурою. На нашу
думку, він складається з трьох основ-
них сегментів, серед яких кримінальний
ринок робочої сили, товарів і послуг.
Детальний аналіз названих сегментів
дає можливість назвати такі їх елементи:

– нелегальний бізнес, пов’язаний із
виробництвом, реалізацією і спожи-
ванням дозволених у цивільному обі-
гу товарів і послуг, що здійснюється
без ліцензії або спеціального дозволу
(усі види незаконної господарської
діяльності);

– нелегальний бізнес, пов’язаний 
із виробництвом, реалізацією і спожи-
ванням заборонених в цивільному
обороті товарів і послуг (наркотичні
засоби, зброя тощо);

– надання послуг, що забезпечують
функціонування кримінального рин-
ку, зниження конкуренції та соціаль-
ного контролю;

– сфера нелегальної зайнятості –
робоча сила для кримінального ринку.

Кожен із зазначених елементів
кримінального ринку має власну струк-
туру, яка включає конкретні види тієї
чи іншої діяльності і змінюється за-
лежно від появи або зникнення попи-
ту на товари та послуги. Характери-
стика структурних елементів кримі-
нального ринку має свої специфічні
особливості.

Наголосимо, що сьогодні в Украї-
ні кримінальні ринки товарів і послуг
найрізноманітніші. Вони можуть мати
регіональну специфіку і вузько локаль-
ний характер, але частіше в межах
створеної торгівельної інфраструкту-
ри товарна група не матиме першо-
чергового значення. Крім того, одні
кримінальні ринки можуть стимулю-
вати розвиток інших: наприклад, тор-
гівля людьми призвела до розвитку
супутньої індустрії послуг корупцій-
ного характеру, виготовлення фаль-
шивих документів, довідок тощо.

Найбільші і стійкі ринки незакон-
них товарів і послуг існують там, де
можна отримати максимум прибутку
при одночасно слабкому соціальному
контролі. Максималізація прибутку,
недосконалість законодавства і конт-
ролюючих інструментів є двома фун-
даментальними вимогами до терито-
ріального розташування нових кримі-
нальних ринків.

Взаємозв’язки у розвитку організованої злочинності та формуванні...

237



У цілому можна говорити про
стабільність існуючих ринків товарів
і послуг як із точки зору попиту, так 
і з точки зору пропозиції, їх постій-
ного вдосконалення, з одного боку,
для підтримання розмаїття товарів 
і послуг, а з іншого – в спеціалізації
суб’єктів кримінального ринку з їх
надання.

Підсумовуючи відзначимо, що ор-
ганізована злочинність та криміналь-
ні ринки є не тотожними явищами,
хоча й перебувають у тісних взаємо-

зв’язках. Організована злочинність є
первинним елементом по відношенню
до кримінальних ринків. Формування
потужних кримінальних ринків стало
наслідком експансії організованої зло-
чинності у легальну економіку, а також
опанування неї методів легального
ведення бізнесу та ринкових законів.
Взаємозв’язок між трансформацією
організованої злочинності та форму-
ванням кримінальних ринків має сто-
хастичний характер і не має форми
імперативу.
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Строїч В. В. Взаємозв’язки у розвитку організованої злочинності та формуван-
ні кримінальних ринків в Україні

У статті на основі контент-аналізу наукових праць проаналізовано окремі еле-
менти трансформації організованої злочинності та формування на цій основі кри-
мінальних ринків. Визначено основні види зв’язків між організованою злочинністю
та кримінальними ринками, а також окреслено особливості розгляду останніх.

Ключові слова: організована злочинність, економічна діяльність, криміналь-
ний ринок.

Строич В. В. Взаимосвязи развития организованной преступности с формиро-
ванием криминальных рынков в Украине 

В статье на основе контент-анализа научных робот проанализированы основ-
ные направления трансформации организованной преступности та формирования
криминальных рынков. Определены основные типы связей между организован-
ной преступностью и криминальными рынками.

Ключевые слова: организованная претупность, экономическая деятельность,
криминальный рынок.

Stroich V. Interrelationships in the development of organized crime and the forma-
tion of criminal markets

The article analyses on the basis of content – analysis of scientific papers separate
components of organized crime transformation and formation of criminal markets on
this basis.The basic types of connections between organized crime and criminal markets
are defined as well as the peculiarities of criminal markets.

Key words: organized crime, economic activity, criminal market.


