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Концептуальні засади протидії  
організованій злочинності і корупції на 

сучасному етапі розвитку України 

Суфаплзи прал жагомжз пупнійщпр-
ву ра гдоеавз Укоаїла віг могаліжм-
валмї жймфзллмпрі, а мпмбйзвм її 

пкйагмвмї фапрзлз – кмоунуії впд 
бійщхд жомпрає. Зкілз мпралліт омків 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт і нмйірзкм-
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ноавмвзт ндодгукмв сулкуімлувалля 
гдоеавз ра вірфзжлялмї ноавммтмомл-
лмї пзпрдкз ла еайщ лд нозлдпйз 
мфікувалзт оджуйщрарів.   

На пщмгмглі могаліжмвала жймфзл-
ліпрщ ра нмв’яжала ж лды кмоунуія 
жгіиплыє впд бійщхд жомпраыфіи 
внйзв каиед ла впі прмомлз езрря 
пупнійщпрва, гдоеавз ра її гомкагял. 
В рми ед фап ла номряжі мпралліт ом-
ків вігпурля лаукмвм мбґоулрмвала 
кмлуднуія ра проардгія бмомрщбз ж 
могаліжмвалмї жймфзллмпрі ра кмоун-
уієы – гмкукдлрз проардгіфлмгм нйа-
лувалля у уієї псдоі. У жв’яжку ж узк 
ла ноакрзуі кз каєкм лд жавдохдлі 
ра лд якіплі одсмокз ноавммтмомллзт 
могалів. Вігпурліпрщ омжомбйдлмї км-
гдйі одсмокувалля ноавммтмомллмї 
пзпрдкз Укоаїлз. Тмку взлзкає ла-
гайщла нмродба жгіиплдлля лаукмвм 
мбґоулрмвалмгм алайіжу гіяйщлмпрі 
ноавммтмомллзт могалів нм номрзгії 
могаліжмваліи жймфзллмпрі ра ла имгм 
мплмві омжомбзрз одкмкдлгауії цмгм 
смокувалля і одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз ра проардгії бмомрщбз ж узк 
явзцдк.  

Оогаліжмвала жймфзлліпрщ в пвмїи 
бійщхмпрі лмпзрщ йардлрлзи таоакрдо, 
рмку кійщкіпрщ взявйдлзт могаліжмва-
лзт гоун (ОГ) ра жймфзллзт могалі-
жауіи (ЗО) жайдезрщ віг акрзвлмпрі 
ноавммтмомллзт могалів. Опмбйзвм 
вдйзкмы йардлрліпры таоакрдозжу-
єрщпя і могаліжмвала кібдожймфзл-
ліпрь, жбзркз віг якмї нмпріилм жомп-
раырщ.  

Мдра  праррі – гмпйігзрз кмлудн-
руайщлі жапагз номрзгії могаліжмваліи 
жймфзллмпрі і кмоунуії ла пуфаплмку 
драні омжвзрку Укоаїлз ра лагарз 
одкмкдлгауії  цмгм  нмпзйдлля дсдк-
рзвлмпрі номрзгії узк явзцак. 

Дмпйігедлля могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі номвмгзймпя ракзкз лаукм-
вуякз, як Гомтмйщпщкзи В. Л. [1], 
Заомпзйм В. О. [2], Шмпркм О. Ю. 
[3], Klaus von Lampe [4], James Shep-
tycki [5] ра ілхзкз. Вмглмфап, кмк-
нйдкплзт гмпйігедлщ кмлуднруайщлзт 
жапаг номрзгії могаліжмваліи жймфзл-
лмпрі в Укоаїлі ра муілкз гіиплмгм 
оівля ущмгм явзца ла пщмгмглі лд 

жлаихйз гмкйаглмгм взвфдлля у ом-
бмрат лаукмвуів. 

Дйя гмпйігедлля номбйдкарзкз 
взкмозпралм кдрмгз смокайщлмї ймгі-
кз, нмоівляйщлм-ноавмвзи, пзпрдклм-
проукруолзи ра пзпрдклмгм алайіжу.  

Наукмва  лмвзжла нубйікауії  нм-
йягає  в  рмку,  цм  аврмоз  мглзкз  ж  
ндохзт  кмкнйдкплм  гмпйігзйз кмл-
уднруайщлі жапагз номрзгії могаліжм-
валіи жймфзллмпрі і кмоунуії ра внйз-
ву мйігаотару ла пуфаплмку драні омж-
взрку Укоаїлз. 

За галзкз Гдлдоайщлмї номкуоа-
руоз Укоаїлз ноавммтмомллзкз мо-
галакз уномгмве 2019 омку взявйд-
лм 293 могаліжмвалі гоунз ра жймфзл-
лі могаліжауії, цм ла 1,7% бійьхд ліе 
жа алаймгіфлзи ндоімг 2018 омку 
(288).  

Наибійьхд могаліжмвалзт гоун ра 
жймфзллзт могаліжауіи взявйдлм у            
кіпрі Кзєві (24), Хаоківпщкіи (21), 
Кзївпщкіи (20), Лщвівпщкіи (19), Огд-
пщкіи (18), Дліномндромвпщкіи (16) 
мбйапрят.   

Взкозрм 16 (номрз 12, абм 
+33,3%) жймфзллзт могаліжауіи. Збі-
йщхзйапя кійщкіпрщ взкозрзт могалі-
жмвалзт жймфзллзт гоун і жймфзллзт 
могаліжауіи ж кмоукнмвалзкз 
жв’яжкакз (ж 21 гм 29), у рмку фзпйі в 
могалат вйагз ра уноавйілля (ж 10 гм 
12). 

Вмглмфап кдлхд взявйдлм мога-
ліжмвалзт жймфзллзт гоун ж кіеодгі-
млайьлзкз жв’яжкакз (23 номрз 41), 
ж роалплауімлайьлзкз жв’яжкакз (6 
номрз 7), псмокмвалзт ла дрліфліи 
мплмві (11 номрз 17) ра жа уфапры 
лднмвлмйірліт (6 номрз 7).  

Вігнмвіглм гм прарзпрзфлмї жвір-
лмпрі Науімлайщлмї нмйіуії Укоаїлз 
жа 2019 оік Дднаоракдлрмк кібдонм-
йіуії НП Укоаїлз взявйдлм 4 могалі-
жмвалі гоунз (номрз 10) [6].  

Зомпйм фзпйм взкозрзт могаліжм-
валзт жймфзллзт гоун у бюгедрліи 
псдоі (27 номрз 22), у псдоі ждкдйь-
лзт ноавмвіглмпзл (3 номрз 1). Вмг-
лмфап їт кійщкіпрщ жкдлхзйапя у бал-
ківпькіи (2 номрз 7) ра сілалпмвм-
кодгзрліи (1 номрз 4) пзпрдкат, у 
вугійьліи (1 номрз 4), ласрмгажмвіи 
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(2 номрз 3) ра кдрайуогіиліи (1 ном-
рз 2) номкзпймвмпрят. 

Нзжщкзк жайзхзвпя нмкажлзк 
взявйдлзт могаліжмвалзт гоун ра 
жймфзллзт могаліжауіи у дйдкромдлд-
огдрзфлмку кмкнйдкпі (нм мгліи ОГ 
ла номряжі мпралліт гвмт омків). 

Нд взкозрм емглмгм жймфзллмгм 
угоунмвалля у псдоі нозварзжауії ла 
номряжі мпралліт н’ярз омків. 

Козкілайщлі номвагедлля цмгм 
245 (номрз 231, абм +6,1%) взявйд-
лзт могаліжмвалзт гоун і жймфзллзт 
могаліжауіи омжпйігувалм пйігфзкз 
нігомжгійакз нмйіуії, 26 (номрз 28, 
абм -7,1%) – могалакз, цм жгіиплю-
юрь кмлромйь жа гмгдоеалляк нмга-
ркмвмгм жакмлмгавпрва, 9 (номрз 13, 
абм  -30,8%) – могалакз номкуоаруоз 
ра 10 (номрз 15, абм -33,3%) – мога-
лакз бджндкз.  

Загаймк у пкйагі могаліжмвалзт 
жймфзллзт угоунмваль вфзлдлм  
2 317 козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, 
цм ла 7,8% кдлхд ліе жа алаймгіфлзи 
ндоімг 2018 омку (2 513).  

Змкодка взкозрм 5 (номрз 20, абм 
-75%) сакрів балгзрзжку, 3 (номрз 
16, абм -81,3%) укзплі вбзвпрва, 45 
(номрз 77, абм -41,6%) омжбіилзт ла-
нагів, 55 (номрз 5, абм у 11 оажів бі-
йщхд) нмгоабувалщ, 58 (номрз 45, абм 
+28,9%) взкагалщ, 1 (номрз емглмгм) 
сакр жатмнйдлля жаоуфлзків, 24 
(номрз 15, абм +60%) лджакмллзт 
ндодноавйдлщ мпіб фдодж гдоеавлзи 
кмогмл Укоаїлз, 10 (номрз 6, абм 
+66,7%) сакрів рмогівйі йыгщкз, 9 
(номрз 26, абм -65,4%) сакрів лджа-
кмллмгм мбігу жбомї, 801 (номрз 706, 
абм +13,5%) ноавмнмоухдлля у псдоі 
лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт жапм-
бів, нпзтмромнлзт одфмвзл, їт алайм-
гів абм нодкуопмоів, 179 (номрз 139, 
абм +28,8%) коагіемк, 85 (номрз 221, 
абм -61,5%) сакрів нозвйаплдлля, 
омжроарз каила абм жавмймгілля лзк 
хйятмк жймвезвалля пйуебмвзк 
пралмвзцдк, 71 (номрз 6, абм у 11,8 
оажз бійщхд) сакр табаолзурва абм 
мрозкалля лдноавмкіолмї взгмгз, 8 
(номрз 12, абм -33,3%) сакрів йдгайі-
жауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеа-
лзт жймфзллзк хйятмк. 

У тмгі гмпугмвмгм омжпйігувалля 
взявйдлм 1 428 ноавмнмоухлзків 
(номрз 1 429, абм -0,1%), ж лзт 235 
(номрз 168, абм +39,9%) вфзлзйз 
жймфзлз у пкйагі жймфзллзт могалі-
жауіи. 

В могалат нмйіуії кійщкіпрщ пкд-
омвалзт гм пугу номвагедлщ жомпйа 
(ж 259 гм 262, абм +1,2%). За галзкз 
Вдотмвлмгм пугу Укоаїлз жвзлувафд-
лі взомкз взлдпдлі впьмгм у 2019 
омуі жа уфапрщ у ЗГ 141 мпмбі ра 10 жа 
уфапрщ у ЗО. 

Зймфзлакз уієї кардгмоії жавгалм 
жбзрків ла пуку 1 кйог. 162 кйл. 
гол. (номрз 518 кйл. гол., абм 2,2 
оажз бійщхд), ж якзт у тмгі гмпугмвм-
гм омжпйігувалля вігхкмгмвалм 623,8 
кйл. гол. (номрз 44,4 кйл. гол., абм                      
у 14 оажів бійщхд). Пзрмка вага віг-
хкмгувалля пралмвзрщ 53,7%. 

У тмгі гмпугмвмгм омжпйігувалля 
козкілайщлзт номвагедлщ уієї кард-
гмоії взйуфдлм каила ра гмрівкз ла 
пуку 25,2 кйл. гол. номрз 19,8 кйл. 
гол. жа алаймгіфлзи ндоімг 2018 омку, 
абм +27,5%.  

Накйагдлм аодхр ла каилм вао-
ріпры 4,8 кйог. гол. (рмоік – 229,7 
кйл. гол., абм у 20,8 оажз бійщхд). 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм взцд 
алайіжу кз кмедкм взжлафзрз: 

Ндгарзвлі рдлгдлуії: 
– кдлхд взявйдлм могаліжмва-

лзт жймфзллзт гоун ж кіеодгімлайь-
лзкз жв’яжкакз (23 номрз 41), ж роа-
лплауімлайьлзкз жв’яжкакз (6 номрз 
7), псмокмвалзт ла дрліфліи мплмві 
(11 номрз 17) ра вфзлдлзт жа уфапры 
лднмвлмйірліт (6 номрз 7); 

– жлзжзймпщ фзпйм взкозрзт мо-
галіжмвалзт жймфзллзт гоун у бал-
ківпькіи пзпрдкі (2 номрз 7), сілал-
пмвм-кодгзрліи пзпрдкі (1 номрз 4), 
вугійьліи (1 номрз 4), ласрмгажмвіи 
(2 номрз 3) ра кдрайуогіиліи (1 ном-
рз 2) номкзпймвмпрят; 

– лд взкозрм емглмгм жймфзл-
лмгм угоунувалля у псдоі нозварзжа-
уії ла номряжі мпралліт н’ярз омків. 

Помалайіжуєкм прал омбмрз ноа-
вммтмомллзт могалів цмгм номрзгії  
кмоунуіилзк козкілайьлзк ноавм-
нмоухдлляк 
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Уномгмве піфля – гоугля 2019 
омку ноавммтмомллзкз могалакз 
гдоеавз взкозрм 2 987 кмоунуіилзт 
козкілайьлзт ноавмнмоухдль (ном-
рз   3 679, абм -18,8%). Бійщха нмйм-
взла (1 599) узт ноавмнмоухдлщ – 
ряекі ра мпмбйзвм ряекі.  

У номвагедллі пйігфзт нігомжгі-
йів ндодбувайм 2 920 козкілайщлзт 
номвагедлщ ж мжлакакз кмоунуії. Зм-
кодка у номвагедллі могалів нмйіуії 
– 2 523, могалів бджндкз – 203, мога-
лів номкуоаруоз – 180, у рмку фзпйі 
віипькмвзт номкуоаруо – 25, могалів, 
цм жгіиплююрь кмлромйь жа гмгдо-
еалляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва 
– 14 номвагедлщ вкажалмї кардгмоії. 

Піг фап омжпйігувалля узт коз-
кілайщлзт номвагедлщ 265 мпіб, якзк 
мгмймхдлм ном нігмжоу у вфзлдллі 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, віг-
прмомлдлм віг взкмлалля нмвлмва-
едль ла нмпагі (у номвагедллят пйі-
гфзт нмйіуії – 192, номкуоаруоз – 
43, у рмку фзпйі віипькмвмї номкуоа-
руоз – 1, Сйуебз бджндкз – 27 ра 
могалів, цм жгіиплююрь кмлромйь жа 
гмгдоеалляк нмгаркмвмгм жакмлм-
гавпрва – 3.  

За оджуйщраракз омжпйігувалля 
пкдомвалм гм пугу ж мбвзлувайьлзк 
акрмк абм кймнмралляк ном жапрм-
пувалля нозкупмвзт жатмгів кдгзф-
лмгм таоакрдоу 2 156 (номрз 2 226, 
абм -3,1%) козкілайщлзт номвагедлщ 
ном кмоунуіилі гіялля прмпмвлм 2 515 
(номрз 2 608, абм -3,6%) мпіб, ж якзт 
266 жааодхрмвалм (нзрмка вага – 
10,6%). 

За кардгмоіякз ноавмнмоухдлщ у 
пкдомвалзт впіка ноавммтмомллзкз 
могалакз гм пугу козкілайщлзт ном-
вагедллят лаибійьхд – нозвйаплдл-
ля, омжроарз каила абм жавмймгілля 
лзк хйятмк жймвезвалля пйуебм-
взк пралмвзцдк – 1 106 (абм 37%), 
мгдоеалля лдноавмкіолмї взгмгз 
пйуебмвмю мпмбмю – 506 (абм 
16,9%), жймвезвалля вйагмю ра 
пйуебмвзк пралмвзцдк – 199 (абм 
6,7%), жймвезвалля внйзвмк – 165 
(абм 5,5%).  

Дм козкілайьлмї вігнмвігайьлмп-
рі жа вфзлдлля кмоунуіилзт  козкі-

лайщлзт ноавмнмоухдлщ нозряглурм 
2 528 мпіб (номрз 2 565, абм -1,4%).  

Козкілайщлзкз кмоунуіилзкз 
ноавмнмоухдллякз жавгалм жбзрків 
ла пуку 51 кйог. 819 кйл. гол., ж 
якзт вігхкмгмвалм рійькз 490 кйл. 
гол. Пзрмка вага вігхкмгмвалзт жбз-
рків пкйагає рійщкз 0,9 % номрз 11% 
жа алаймгіфлзи ндоімг кзлуймгм омку. 

У рмку фзпйі ілрдодпак гдоеавз 
фз рдозрмоіайьлзт гомкаг жавгалм 
жбзрків ла пуку 50 кйог. 287 кйл. 
гол. ра вігхкмгмвалм – 186 кйл. гол. 
Пзрмка вага вігхкмгувалля пкйагає 
йзхд 0,4% (номрз 3,1%). 

Опмбйзвм руобує прал гмпугмвмгм 
омжпйігувалля в могалат Науімлайь-
лмгм алрзкмоунуіилмгм бюом Укоаї-
лз. 

Уномгмве піфля-гоугля 2019 ом-
ку пйігфзкз (гдрдкрзвакз) Науімла-
йщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом Укоа-
їлз омжпйігуваймпя 2 364 козкілайь-
лзт номвагедлля, ж якзт 637 ндод-
бувайм у жайзхку пралмк ла 1 піфля 
2019 омку. 

Дмпугмвд омжпйігувалля жавдо-
хдлм йзхд у кмелмку н’ярмку ном-
вагедллі – 419 (абм 17,7% номрз 
429, абм 19,4%).  

Абпмйюрлу бійьхіпрь омжпйігува-
лзт козкілайщлзт номвагедлщ жакоз-
рм (350, абм 83,5%). Їт фзпйм жайзха-
єрщпя ноакрзфлм ла оівлі кзлуймоіф-
лмгм нмкажлзка (361). Поз ущмку 
номкуомомк жакозрм йзхд 4 (номрз 9) 
козкілайщлі номвагедлля, абм 1,1%.  

Зайзхаєрщпя ноакрзфлм праймы 
кійщкіпрщ пкдомвалзт гм пугу мбвз-
лувайьлзт акрів (67 номрз 65, абм 
+3,1%), їт фапрка у жагайщліи кійщкмп-
рі жакілфдлзт пкйагає 16% (номрз 
15,1%).  

За жакілфдлзкз козкілайщлзкз 
номвагедллякз впралмвйдлм жбзрків 
ла пуку 3 кйог. 154 кйл. гол., у рм-
ку фзпйі жанмгіялзт ілрдодпак гдо-
еавз ра рдозрмоіайьлзт гомкаг ла 
пуку 3 кйог. 149 кйл. гол. 

Вігхкмгмвалм 106 кйл. 731 
рзп. гол. (у р.ф. в ілрдодпат гдоеа-
вз ра рдозрмоіайщлзт гомкаг), рійщ-
кз 3,4% (ла оівлі кзлуймгм омку) 
жанмгіялзт жбзрків.  
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В рми ед фап вігнмвіглм гм За-
кмлу Укоаїлз "Пом Ддоеавлзи бы-
гедр Укоаїлз ла 2019 оік" віг 
23.11.2018 № 2629-VIII)  пука  вз-
гарків НАБУ ла 2019 оік пкйагайа 
867 541,4 гол, а у 2020 омуі пралм-
взрь 1 038 178,1 гол 

Помбйдклі  нзралля у бмомрьбі ж 
козкілайьлзкз кмоунуіилзкз жйм-
фзлакз 

–  бійщхд ліе ла фвдорщ жкдл-
хзймпя фзпйм жапугедлзт мпіб жа 
вфзлдлля кмоунуіилзт козкілайщлзт 
ноавмнмоухдлщ (ж 638 гм 450, абм -
29,5%); 

–  жкдлхзйапь кійщкіпрщ пкдом-
валзт гм пугу козкілайщлзт номва-
гедлщ ж мбвзлувайщлзк акрмк абм 
кймнмралляк ном жапрмпувалля ноз-
купмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу 
1 950 (номрз 2 029 абм -3,9%); 

–  нзрмка вага вігхкмгмвалзт 
жбзрків, жавгалзт кмоунуіилзкз ноа-
вмнмоухдллякз, у гдоеаві пкйагає 
йзхд 0,8%. Поз ущмку могалакз, цм 
жгіиплыырщ кмлромйщ жа гмгдоеал-
ляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва (6,7% 
– рмоік), віипщкмвзкз номкуоаруоакз 
(0,2% - рмоік) лд вігхкмгмвалм емг-
лмї гозвлі; 

–  могалакз номкуоаруоз (бдж 
віипщкмвзт номкуоаруо) жабджндфдлм 
вігхкмгувалля йзхд 19 кйл. гол. ж 
10 кйог. 542 кйл. гол., абм 0,2%   
жавгалзт жбзрків. 

 Звдолдкм увагу ла жарвдогед-
лу Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у йзп-
рмнагі 2019 омку Помгоаку гіи Уоя-
гу цмгм бмомрщбз ж могаліжмвалмы 
жймфзлліпры ра кмоунуієы. Так віг-
нмвіглм гм смокувалля і одайіжауії 
гдоеавлмї нмйірзкз нм гмпяглдллю 
уійі 13.4. «Укоаїлуі жатзцдлі віг 
могаліжмвалмї жймфзллмпрі ра капм-
взт жавмоухдль» МВС номглмжує 
ндопндкрзві ла лаибйзефі роз омкз 
жа укмвз жбдодедлля фзллмї нмйірз-
кз кає жбдодгрзпя рдлгдлуія гм жбі-
йщхдлля кійщкмпрі взявйдлзт могалі-
жмвалзт гоун ра жймфзллзт могаліжа-
уіи іж нмпрунмвзк ндодтмгмк гм лди-
роайщлмї гзлакікз номбйдкз. Пом-
глмжуєрщпя нігвзцдлля пномкмелмп-
рди нігомжгійів проардгіфлзт омжпйі-

гувалщ, «КОРД» ра кібдонмйіуії у 
жгіиплдллі жатмгів, пноякмвалзт ла 
жатзпр йыгди віг номявів могаліжмва-
лмї жймфзллмпрі ра капмвзт жавмоу-
хдлщ.  

Взжлафає нозфзлз, пдодг якзт 
 Позфзла 1: Вігпурліпрщ проардгі-

флмгм нігтмгу у бмомрщбі ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры 

Позфзла 2: Запраоійд лмокарзв-
лм-ноавмвд жабджндфдлля бмомрщбз ж 
могаліжмвалмы жймфзлліпры 

Позфзла 3: Нзжщка дсдкрзвліпрщ 
ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля бмомрщ-
бз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры 

Позфзла 4: Запраоійі нігтмгз гм 
алайірзфлмгм жабджндфдлля бмомрщбз 
ж могаліжмвалмы жймфзлліпры 

Позфзла 5: Ндгмпрарліи оівдлщ 
кммогзлауії ра вжаєкмгії у псдоі бм-
омрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры. 

Позфзла 6: Нзжщкзи оівдлщ пнів-
омбірлзурва ж кіелаомглзкз могалі-
жауіякз у псдоі кібдобджндкз. 

Звірлмпрі цмгм взкмлалля ндв-
лзт комків уієї номгоакз лд лагалм. 
Уояг В. Гомипкала у пдонлі 2019 о. 
був вігноавйдлзи у вігправку. Зкілз-
вхз имгм Уояг О. Гмлфаоука жайз-
хзв у пвмї Помгоакі нмймедлля ном 
нмпзйдлля бмомрщбз ж могаліжмвалмы 
жймфзлліпры айд фдодж хіпрщ кіпяуів, 
у бдоджлі 2020 омку віл був вігноав-
йдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у 
вігправку. Зкілзвхзи имгм Уояг 
Д. Шкзгайя у пвмєї Помгоакі гіи 
Уоягу лд акудлрує увагз ла нмпзйдл-
ля бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзл-
ліпры і кмоунуієы.  

Як віолм жажлафає О. Шмпркм [3] 
мглієы ж ндодгукмв іплувалля могалі-
жмвалмї жймфзллмпрі в лахіи коаїлі є 
лдоівліпрщ у омжнмгійі кардоіайщлзт 
прарків. Агед фйдлз могаліжмвалзт 
жймфзллзт пнійщлмр вмймгіырщ жлаф-
лзкз пукакз гмрівкз ра каырщ впі 
кмейзвмпрі гйя нігкуну нодгправлз-
ків козкілайщлмї ыпрзуії. На Х Кмл-
годпі ООН іж номбйдк жанмбігалля 
жймфзллмпрі ракме жажлафаймпя, цм 
могаліжмвала жймфзлліпрщ і жймфзлз, 
нмв’яжалі ж кмоунуієы ла взпмкмку 
оівлі, - уд як ноавзйм, жймфзлз кме-
лмвйагуів.  
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О. Шмпркм жвдорає увагу і ла рми 
сакр, цм в Укоаїлі лаижакмеліхі 
пнйафуырщ 63,7% жагайщлмї пуку нм-
гарків ж лапдйдлля. Дйя нмоівлялля : 
у США уя фапрка пягає 97,8. Наиба-
гархі 10% нйарлзків нмгарків в 
Укоаїлі жабджндфуырщ 20,2% жагайщлмї 
пукз лагтмгедлщ ж лапдйдлля, а у 
США – 70,5. 

МВС номнмлує нігвзцдлля дсд-
крзвлмпрі гіяйьлмпрі могалів і ніг-
омжгійів пзпрдкз МВС нм бмомрьбі ж 
могаліжмвалмю жймфзлліпрю, лапак-
ндодг ж лаибійьх лдбджндфлзкз її 
номявакз, гд 

Ілгзкармомк є жкдлхдлля кійь-
кмпрі жймфзлів, пкмєлзт могаліжмва-
лзкз жймфзллзкз гоунакз. Завгал-
ля взжлафдлм 

1. Зкдлхдлля кійщкмпрі жймфзлів, 
пкмєлзт могаліжмвалзкз жймфзллзкз 
гоунакз (гм 2024 омку). 

2. Заномвагедлля кдрмгмймгії ж 
муілкз жагомж ряекзт жймфзлів ра 
могаліжмвалмї жймфзллмпрі (SOCTA) 
(гм 2023 омку). 

3. Рмжомбка ра одайіжауія Сроард-
гії бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзл-
ліпры (гм 2024 омку).  

Бугдкм фдкарз 2024 омку, цмб 
муілзрз прал бмомрщбз ж могаліжмва-
лмы жймфзлліпры, тмфа цм одайщлм 
омбзрщпя бафзкм цмгдллм.  

Щм прмпуєрщпя бмомрщбз ж кмоун-
уієы ра могаліжмвалмї жймфзллмпрі, рм 
Уоягмк у жарвдогедлзт Помгоакат лд 
взжлафдлм жатмгів цмгм смокувалля 
ра одайіжауії гдоеавлмї алрзкмоунуіи-
лмї нмйірзкз ра номрзгії могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі. Пом номрзгіы кмоунуії 
жгагалм рійщкз у Помгоакі Міліпрдоп-
рва мбмомлз. Взлзкає нзралля, гйя 
фмгм у пзпрдкі взкмлавфмї вйагз іплує 
НАЗК, якд вігнмвігає жа смокувалля 
ра одайіжауіы нмйірзкз в алрзкмоун-
уіиліи псдоі. Чмку кз вед родріи оік 
лд каєкм взжлафдлмї жакмлмк Алрзкм-
оунуіилмї проардгії. Мійщяогз лаомг-
лзт кмхрів игурщ ла урозкалля алрз-
кмоунуіилзт могалів, ном які Уоягмк 
лд жгагуєрщпя, айд вмлз віглмпярщпя гм 
взкмлавфмї гійкз вйагз.  

Чз дсдкрзвла іплуыфа ноавммтм-
омлла пзпрдка гдоеавз у бмомрщбі ж 

могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоу-
нуієы? Ні.  Цд нігрвдогедлм фапмк. 
Сщмгмглі игд ндоджавалраедлля ДБР, 
НАЗКа, є нзралля гм гіяйщлмпрі 
АРМА ра НАБУ. Дднурарз влмпярщ 
жкілз лд рійщкз в номсійщлі жакмлз, а 
и в Кмлпрзрууіы Укоаїлз, нмоухуы-
фз байалп кіе гійкакз вйагз.  

У 2020 омуі ла урозкалля узт 
могалів ндодгбафдлм нмлаг 4 кйог. 
гол. ж гдоебыгедру, а пакд: ДБР -1, 9 
кйог. гол. (2019 – 1,1 кйог. гол + 
71,2%), НАБУ -1,03 кйог. гол. (2019 
– 867,5 кйл. гол. +19,7%), НАЗК – 
812 кйл. гол.(2019 – 758 кйл. гол. 
+7,1%), АРМА – 278 кйл. гол. (2019 
– 239 кйл. гол. +16, 2%). Рдайщлмї 
дсдкрзвлмї віггафі віг гіяйщлмпрі 
лмвмпрвмодлзт могалів нмкз лдкає.  

На лаху гукку нмкз в Укоаїлі лд 
омжомбйдла ра лд жарвдогедла кмгдйщ 
ноавммтмомллмї пзпрдкз кз бугдкм 
взроафарз быгедрлі кмхрз ла уроз-
калля ноавммтмомлуів лд дсдкрзвлм. 
Щмб ирз лапрунайщлм кз нмвзллі 
номалайіжуварз гмпвіг кзлуймгм, муі-
лзрз прал пщмгмгдлля ра оутарзпщ у 
ндодг. 

За омкз іплувалля лджайделмї 
Укоаїлз, кмелзи лмвзи Поджзгдлр 
Укоаїлз абм Міліпро влуроіхліт 
пноав мгмймхував лмвзи дран одсмо-
кувалля ноавммтмомллзт могалів, 
мпмбйзвм в пзпрдкі МВС. З кмелзк 
лмвзк комкмк «одсмокувалля» дсд-
крзвліпрщ номрзгії жймфзллмпрі, мпмб-
йзвм її могаліжмвалзт  смок жлзеу-
вайапя. Япкоавзк нозкйагмк ракзт 
одсмок є йіквігауія у 2015 омуі пнд-
уіайщлзт нігомжгійів нм бмомрщбі ж 
могаліжмвалмы жймфзлліпры (ГУБО-
Зу) у пзпрдкі МВС, нмжбавйдлля су-
лкуіи СБУ бмомрщбз ж могаліжмвалмы 
жймфзлліпры ра кмоунуієы, вігнмвіг-
лм нозилярмгм у 2018 омуі Закмлу 
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу бджндку» 
пр. 19. 

Ражмк ж рзк, як пвігфзрщ нмжзрз-
влзи вірфзжлялзи ра кіелаомглзи 
гмпвіг дсдкрзвла бмомрщба ж могалі-
жмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы 
кає пвмї пндузсіфлі укмвз віг взяв-
йдлля жймфзлів пкмєлзт фйдлакз ЗО 
абм ЗГ, їт омжпйігувалщ, мндоарзвлм-
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гм пуномвмгедлля узт пноав гм пугу, 
могаліжауії жатзпру пвігків ра нмга-
йщхд мндоарзвлд пуномвмгедлля 
жапугедлзт фйдлів ОЗУ ра їт йігдоів 
у кіпуят нмжбавйдлля вмйі. Злафлзи  
гмпвіг  був жгмбурзи жа фап іплувал-
ля ГУБОЗ ра имгм рдозрмоіайщлзт 
ніг-омжгійів, мпмбйзвм 1995-2000 оо., 
кмйз мндоарзвлі нігомжгійз ноауы-
вайз нм козкілайщлзк пноавак  жі  
пндуіайщлм жакоінйдлзкз жа ГУБО-
Змк пйігфзкз. Нагжвзфаилм ваейз-
взк уд буйм ноз омжгйягі козкіла-
йщлзт пноав у пугат ра ноз номвдгд-
лі номсійакрзфлзт жатмгів  цмгм 
жатзпру пугів ра пвігків віг йігдоів 
ОЗУ ра кмоукнмвалзт фзлмвлзків. 
Поз ущмку ваейзву омйщ лагаваймпщ 
вжаєкмгії ж мндоарзвлзкз нігомжгі-
йакз пйігфзт іжмйярмоів ра кіпущ 
нмжбавйдлля вмйі. Пм пурі буйа псм-
окмвала пзпрдка номрзгії могаліжм-
валіи жймфзллмпрі, а и її нмвла ймка-
йіжауія. Так ж нмправйдлзт ла мбйік в 
1995 омуі 387 могаліжмвалзт угоуну-
валщ ла 2000 оік їт жайзхзймпщ 30.  

Сйіг вігкірзрз, цм ла вігкілу віг  
козкілайщлмї нмйіуії, яка ноауыє віг 
пкмєлля жймфзлу, ГУБОЗ МВС 
Укоаїлз ноауывав як пндупйуеба, 
каыфз у пвмєку пкйагі омжвігувайщлі 
ра мндоарзвлм-рдтліфлі нігомжгійз. 
Акрзвлм взкмозпрмвувайзпя лд рійщ-
кз агдлруоа, а и храрлі лдгйаплі 
пнівомбірлзкз, які жгіиплывайз мнд-
оарзвлд номлзклдлля в могаліжмвалі 
жймфзллі угоунувалля, цм гмжвмйяйм 
мрозкуварз  ілсмокауіы ж пдодгзлз 
жймфзллзт проукруо і нмндодгеуварз 
пкмєлля багарщмт ряекзт жймфзлів ра 
вдпрз проардгіфлу омжвігку узт ном-
удпів. Рмжомбйдлля вірфзжлялмї ілсм-
окауіилм-алайірзфлмї номгоакз 
«Скмонімл» гмжвмйяйм алайірзкак 
ГУБОЗу вфаплм лагаварз лдмбтіглу 
ілсмокауіы пйігфзк ра мндоарзвлзк 
ноауівлзкак цмгм оіжлмгм омгу км-
оунуіилзт жв’яжків гдоеавлзт нмпа-
гмвуів ж йігдоакз могаліжмвалзт жйм-
фзллзт угоунувалщ. Цд гмжвмйяйм 
кілікіжуварз озжзкз кмейзвмгм «ом-
жвайу» пноав у пугат.  

Пом дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі ГУ-
БОЗу, цмгм номрзгії лд рійщкз мога-

ліжмваліи жймфзллмпрі, а и мгліи ж її 
мплмвлзт фзллзків кмоунуії пвігфзрщ і 
рд, цм ндохзи дсдкрзвлзи алрзкмоу-
нуіилзи нігомжгій лджайделмї Укоаї-
лз був урвмодлзи в проукруоі ущмгм 
нігомжгійу. «Кйієлракз» ГУБОЗу 
буйз кмоукнмвалі кіліпроз ра їт жа-
прунлзкз, номкуомоз ра пуггі, впі бдж 
взлярку, трм взоіхував жабдж-ндфзрз 
пвмє мпмбзпрд жбагафдлля взкмозпрм-
вуыфз гдоеавлі нмпагз. Опмбйзвм 
мйігаотз, жавгякз пвмєку кмоукнмва-
лмку мрмфдллы жгіиплывайз пномбз 
йіквігуварз ГУБОЗ, гмбоарзпя гм 
мндоарзвлмї ілсмокауії «Скмонімла», 
ж уіййы влдпрз вігнмвіглі жкілз ра 
гіжларзпя яка ла лзт є ілсмокауія. 

Алайіж іпрмоії ра сіймпмсії урвм-
одлля і омжвзрку укоаїлпщкмгм мйіга-
отару пвігфзрщ ном рд, цм віл омжвз-
вавпя як лдвіг’єкла пкйагмва нмйі-
рзфлмї пзпрдкз лджайделмї Укоаїлз 
наоайдйщлм ж омжвзркмк могаліжмва-
лмї жймфзллмпрі. Пігправакз гйя имгм 
іплувалля буйа пнмфарку нмйірзка Л. 
Коавфука ра Л. Куфкз цмгм смоку-
валля нмйірзфлмї дйірз в Укоаїлі. З 
нозтмгмк гм вйагз В. Юцдлка мйіга-
отар  нмфзлає мб’єглуварзпщ ж могалі-
жмвалмы дкмлмкіфлмы жймфзлліпры ра 
жгіиплыє ндвлі комкз цмгм кмоукнм-
валмпрі вйагз. Цщмку пвіг-фдлляк 
буйа нодп-кмлсдодлуія В. Зілфдлка 
гйавз агкіліпроауії нод-жзгдлра В. 
Юцдлка ном кмоукнмва-ліпрщ у вз-
цзт гійкат вйагз віглмплм Маорз-
лыка, Тодрякмва, Пмомхдлка [7]. 

Нджгарліпрщ рмгіхлщмгм Поджзгд-
лра В. Юцдлка дсдкрзвлм номрзгія-
рз внйзву мйігаотару ла нозилярря 
оіхдлщ псдоз гдоеавлмгм уноавйілля 
урвмозйм  сулгакдлрайщлу мплмву 
смокувалля мйігаотару як нмйірзф-
лмгм кйапу, якзи омжнмфав внйзварз 
ла впі пупнійщлі псдоз пуфаплмгм 
езрря укоаїлуів ж кдрмы мрозкалля 
лагнозбурку ра лдгмнуцдлля смоку-
валля в Укоаїлі пдодглщмгм кйапу. На 
ущмку драні смокуєрщпя лмва кмгдйщ 
могаліжмвалмї дкмлмкіфлмї (кмоунуіи-
лмї) жймфзллмпрі, яку мфмйзйз нодг-
правлзкз мйігаотіфлмгм кйапу. 

Позтіг гм вйагз у 2010 омуі  
В. Ялукмвзфа омжфаоував мйігаотіф-
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лзи кйал Укоаїлз. В гдоеаві пкйа-
йапя пндузсіфла пзруауія, кмйз км-
оукнмвалзи Поджзгдлр омбзрщ прав-
ку  лд ла мйігаотар, якзи имгм е 
нозвів гм вйагз, а ла «пік’ы». В од-
жуйщрарі фмгм урвмозйапщ одайщла 
жагомжа гйя мйігаотару цмгм внйзву 
ла нозилярря оіхдлщ в псдоі гдоеа-
влмгм уноавйілля ра мрозкалля лаг-
нозбурку. Рджуйщрармк уієї бмомрщбз 
прайз нмгії ла Маигалі 2014 омку. 
Ойігаотар ндодкіг «пік’ы» і нозихмв 
гм вйагз, гдйдгувавхз у впі гійкз 
вйагз пвмїт нодгправлзків. Поджз-
гдлр П. Пмомхдлкм прав ндохзк 
Поджзгдлрмк в Укоаїлі як япкоавзи 
нодгправлзк мйігаотіфлмгм кйапу. 
Завгякз ущмку мйігаотар нмгйзлає 
ніг пдбд могаліжмвалу дкмлмкіфлу 
жймфзлліпрщ ра мфмйыє її. Оглзк іж 
мплмвлзт жавгалщ ноавйяфмгм мйіга-
отару прає урвмодлля могаліжауіилм-
ноавмвзт жапаг лддсдкрзвлмї номрз-
гії могаліжмвалмї жймфзллмпрі ж бмку 
вірфзжлялмї ноавммтмомллмї пзпрдкз 
(рак жвала одсмока кійіуії, йіквіга-
уія пндуіайіжмвалзт нігомжгійів нм 
бмомрщбі ж могаліжмвалмы жймфзлліп-
ры).  

Оплмвла кдра мйігаотії в Укоаїлі: 
гмвдпрз укоаїлпщкмку лаомгу, цм 
дкмлмкіфлі жакмлз, ла бажі якзт омж-
взваырщпя коаїлз пвіру, лд пноаущм-
вуырщ в Укоаїлі, а пакд: лд дкмлмкіка 
взжлафає нмйірзку (бажзп ра лагбугм-
ва), а нмйірзка взжлафає дкмлмкіку, 
цм улдкмейзвйыє урвмодлля пдодг-
лщмгм кйапу – як мплмвз прабійщлмпрі 
пупнійщпрва, нмомгеує гднодпзвлзи 
прал у пупнійщпрві, лдтруыфз лауім-
лайщлзкз уіллмпрякз ра лауімлайщ-
ліи пакмігдлрзсікауії як гомкагял 
лджайделмї Укоаїлз ра жабджндфує 
мрозкалля мйігаотакз лагнозбурку 
ра бджндфлд іплувалля в Укоаїлі. Дйя 
одайіжауії уієї кдрз вмлз гмрмві ла 
впд. 

Факрзфлм, нмфзлаыфз ж 2012 ом-
ку, мйігаотар нозпрмпував ніг пдбд 
могаліжмвалу жймфзлліпрщ, взкмозпрм-
вуыфз її як ваейзвзи ілпроукдлр гйя 
гмпяглдлля пвмєї кдрз.   

Щм кмейзвм жаномнмлуварз 
пщмгмглі, кмйз жакіпрщ йіквігмвалмгм 

ГУБОЗа, урвмодлі пуфаплі ноавммтм-
омллі проукруоз Науімлайщлмї нмйіуії 
(НАБУ, САП, ДБР, НАЗК рмцм), 
фзпдйщліпрщ їт  жбійщхуєрщпя, а якіпрщ 
бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліп-
ры ра кмоунуієы жкдлхуєрщпя.  

У 2018 омуі, ж кдрмы кммогзлауії 
ра нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі бмомрщ-
бз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры і 
номрзгії «йігдоак жймфзллмгм пвіру», 
кдоівлзурвмк Науімлайщлмї нмйіуії 
Укоаїлз жа нігрозккз Міліпроа влур-
оіхліт пноав, а ракме жа пнозялля 
кіелаомглзт наорлдоів, првмодлм 
вігнмвіглм гм лакажу Науімлайщлмї 
нмйіуії Укоаїлз № 641 віг 03.07.2018 
Дднаоракдлр проардгіфлзт омжпйігу-
валщ. Вігнмвігаыфз ла жанзралля 
еуолайіпрів кдоівлзк ущмгм Дднаора-
кдлру у 2018 омуі жаявзв: "Мз бмод-
кмпя ж балгзрзжкмк, як уд омбзв 
УБОЗ у 90-рі". 

Ммва нмвзлла ирз ном урвмодлля 
нмйіуії пндуіайщлмгм нозжлафдлля нм 
бмомрщбі ж могаліжмвалмы жймфзлліп-
ры ра кмоунуієы, хйятмк влдпдлля 
жкіл у вігнмвіглі Закмлз Укоаїлз: 
«Пом нмйіуіы», «Пом могаліжауіилм-
ноавмві мплмвз бмомрщбз ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры». 

Пмйіуія пндуіайьлмгм нозжла-
фдлля нм бмомрьбі ж могаліжмвалмю 
жймфзлліпрю бугд жгіиплюварз ноа-
вммтмомллу гіяйьліпрь ж кдрмю жа-
нмбігалля, взявйдлля, нознзлдлля, 
омжкозрря ра омжпйігувалля жймфзлів 
пкмєлзт могаліжмвалзкз жймфзллзкз 
гоунакз  ра жймфзллзкз могаліжауі-
якз у р.ф. кмоунуіилмгм пноякувал-
ля.  

Дйя ущмгм нмроіблм лайагмгзрз 
пзпрдку вігбмоу ракзт пнівомбірлзків 
як і ж вдрдоалів рак і ж кмймгзт нар-
оімрзфлзт йыгди ра воатуварз ракі 
фзллзкз як нароімрзжк, номсдпімла-
йіжк, нмоягліпрщ і вігпурліпрщ лдгарз-
влмї ілсмокауії ла калгзгарів. Ндмб-
тіглм вігомгзрз  лаправлзурвм в пзп-
рдкі нмйіуії. Взвфзрз ланоаущмвалі 
кдрмгзфлі одкмкдлгауії пйуеб 
ДСБЕЗ і ГУБОЗ МВС і ж влдпдлляк 
пуфаплзт кмодкрзвів мпмбйзвм кіе-
лаомглмгм гмпвігу ра ноакрзкз првм-
одлля угаолзт гоун іж жайуфдлляк 
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вігнмвіглзт пнівомбірлзків нмйіуії ра 
ілхзт проукруо ж взкмозпралляк 
пуфаплзт мндоарзвлзт і рдтліфлзт 
кмейзвмпрди.    

Опмбйзвм лдмбтіглм влдпрз жкілз 
гм жакмлмгавпрва (ланозкйаг, гмпвігу 
США цмгм Закмлу «Рікм»). Вігнмві-
глм ж могаліжауієы вігноауывалля 
нодгправлзків мйігаотару, які є рійщ-
кз в нмпроагялпщкзт коаїлат ра в 
гдякзт коаїлат Ажії, Асозкз ра Ла-
рзлпщкмї Акдозкз омжомбзрз і жаном-
нмлуварз мйігаотак «гмбомвійщлм» ла 
жакмлмгавфіи мплмві сілалпмву акліп-
ріы ноз пнйарі в быгедр гдоеавз віг 
5  гм 10 вігпмрків лаявлзт у лзт км-
хрів воатмвуыфз і рі, які жлатмгярщпя 
у лзт в мсхмолзт жмлат. 

Нд кмейзвм лд нозгійярз увагз 
омпру кіелаомглмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі в Укоаїлі. Сщмгмглі, кмйз 
оіхдлляк Уоягу йіквігмвалм ДСБЕЗ, 
цд лд урвмодла Сйуеба сілалпмвзт 
омжпйігувалщ, а у Вдотмвліи Рагі омж-
гйягаєрщпя лзжка жакмлів, цмгм вігк-
озрря озлку ждкйі, нозварзжауії проа-
рдгіфлзт мб’єкрів гіяйщліпрщ кіелаом-
глмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі, фдодж 
оіжлмвзг її номявів (сікрзвлі нігноз-
єкпрва фдодж які взвмгярщпя гомхі в 
мсхмоз ра ілхі коаїлз) бугд рійщкз 
жбійщхуварзпя. Міелаомгла могалі-
жмвала жймфзлліпрщ бугд взкмозпрм-
вуварз увдпщ пвіи аопдлай гйя мроз-
калля ноава ла ждкйы в ілрдодпат як 
ілмждклзт рак і вірфзжлялзт йарзсу-
лгзпрів. Напкійщкз дсдкрзвлм бугд 
жгіиплыварзпя бмомрщба лахзт ноа-
вммтмомллзт могалів, лауімлайщлмї 
нмйіуії  ра пндупйуеб (СБУ, СЗР, 
каибурлщмї пйуебз сілалпмвзт омжп-
йігувалщ) і бугд жайдеарз фз бугд 
укоаїлпщка ждкйя укоаїлпщкмы.  

З уоатувалляк, кіелаомглмгм гм-
пвігу, пуфаплзт укмв ра пралу Укоаї-
лз номнмлуєрщпя взжлафзрз мплмвлі 
хйятз смокувалля мплмв лмокарзв-
лм-ноавмвмї бажз гйя ноавммтмомллмї 
пзпрдкз Укоаїлз ра її ноавммтмомл-
лзт могалів як мплмвз у псдоі бмом-
рщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра 
кмоунуієы: 

1. Іліуіыварз у смокарі жгіиплдл-
ля кмлпрзрууіилмї одсмокз смоку-

валля ніггоунз ж омжомбкз мкодкмгм 
омжгійу Кмлпрзрууії - "Науімлайщла 
бджндка Укоаїлз". Рмжгйягарз ноавм-
мтмомллу пзпрдку Укоаїлз як пкйа-
гмву лауімлайщлмї бджндкз гдоеавз, 
яка жабджндфує мтмомлу ра жатзпр 
гомкагял, пупнійщпрва ра ілрдодпів 
гдоеавз віг влуроіхліт номрзноав-
лзт нмпягалщ, ноз ущмку каыфз ноа-
вм ла мбкдедлля мкодкзт кмлпрзру-
уіилзт ноав гомкагял.  

2. Вігнмвіглм взкмг Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, пр. 17 омжомбзрз бажмвзи 
жакмл Укоаїлз "Пом ноавммтмомллу 
гіяйщліпрщ, ноавммтмомллі могалз ра 
ноавммтмомллу пйуебу в Укоаїлі", у 
якмку ндодгбафзрз взжлафдлля гдсі-
ліуіи: ноавммтмомллі могалз гдоеавз, 
пндупйуебз гдоеавз, ноавммтмомлла 
гіяйщліпрщ, ноавммтмомлла пйуеба. У 
ущмку жакмлі взжлафзрз мплмвлі 
мжлакз, сулкуії ра жавгалля ноавмм-
тмомллзт могалів, нмоягмк їт урвм-
одлля, їт кйапзсікауіы, нмоягмк 
нозимку ра укмвз номтмгедлля ноа-
вммтмомллмї пйуебз, як оіжлмвзгу 
гдоеавлмї пйуебз, бажмві взкмгз 
цмгм мбкдедлщ нозимку гомкагял ла 
ноавммтмомллу пйуебу рмцм. Цди 
Закмл нмвзлдл бурз омжомбйдлзи ла 
бажі Кмлуднуії ра Сроардгії одсмоку-
валля ноавммтмомллзт могалів ра 
влдпдлзи гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.    

3. На нігправі Пмпралмвз КМУ 
№171 віг 04 фдовля 2014о. «Пом 
урвмодлля омбмфмї гоунз ж нзралщ 
ніггмрмвкз номнмжзуіи цмгм омжомб-
йдлля Кмлуднуії одсмокувалля ноа-
вммтмомллзт могалів» Кабілдру Мілі-
проів Укоаїлз ж жайуфдлляк нодгпра-
влзків впіт ноавммтмомллзт могалів, 
лджайделм віг нігнмоягкувалля, ном-
віглзт лаукмвуів ра гомкагпщкмпрі 
омжомбзрз Сроардгіы одсмокувалля 
ноавммтмомллзт могалів (ноавммтм-
омллмї пзпрдкз Укоаїлз). 

4.   Урвмозрз кіевігмкфу омбмфу 
гоуну ноз Подк’єо- кіліпромві Укоа-
їлз ж нзралщ кмлірмозлгу одсмо-
кувалля ноавммтмомллзт могалів 
Укоаїлз ж кдрмы кммогзлауії ра мнд-
оарзвлмгм внйзву ла прал одсмоку-
валля. 



Концептуальні засади протидії організованій злочинності і корупції на . . . 
 

 

           133  

5. РНБО Укоаїлз ж жайуфдлляк 
Науімлайщлмгм Ілпрзруру проардгіф-
лзт гмпйігедлщ номвдпрз алайіж омж-
омбйдлзт Кмлуднуіи одсмокувалля 
кмелмгм ноавммтмомллмгм могалу, 
ніггмруварз жагайщлмгдоеавлу Сроа-
рдгіы одсмокувалля ноавммтмомллмї 
пзпрдкз Укоаїлз. На нігправі Кмлуд-
нуії одсмокувалля ноавммтмомллзт 
могалів Укоаїлз ра Сроардгії одсмо-
кувалля ноавммтмомллмї пзпрдкз 
Укоаїлз омжомбзрз Пйал гіи цмгм 
одсмокувалля ноавммтмомллмї пзп-
рдкз гдоеавз ж мбгмвмодлляк ра жа-
рвдогедлляк її оіхдлляк ла жапігал-
лі РНБО Укоаїлз.  

6. Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
іліуіыварз влдпдлля жкіл гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу бджндку 
Укоаїлз» у омжгій 5 «Пйалувалля у 
псдоат лауімлайщлмї бджндкз ра мбм-
омлз» гмгавхз гм гмкукдлрів гмвгм-
промкмвмгм проардгіфлмгм нйалувалля 
гві проардгії. Сроардгіы одсмокувал-
ля ноавммтмомллмї пзпрдкз Укоаїлз 
ра Сроардгіы бмомрщбз жі жймфзлліпры 
в Укоаїлі. 

7. Помгмвезрз аганрувалля жа-
кмлмгавпрва в псдоі бмомрщбз ж мога-
ліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы 
гм лмок Євомндипщкмгм ноава ра вз-
кмг ООН ра жаномвагеуварз кдрмгм-
ймгіы Євомнмйу ж муілкз жагомж ряе-
кзт жймфзлів ра могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі (SOCTA).  

8. Забджндфзрз вномвагедлля лм-
вірліт кдрмгів гмкукдлрувалля кібдо-
жймфзлів, взжлафдлля ла жакмлмгав-
фмку оівлі нмлярря дйдкромллзт гм-
кажів ра улмокувалля номудпуайщлзт 

кдталіжків їт жбзоалля, нмвлмї ікн-
йдкдлрауії Кмлвдлуії ном кібдожйм-
фзлліпрщ, мрозкалля нмйіуієы кдод-
едвмгм роасіку ―NETFLOW‖ рмцм. 

9. Суб’єкрак бмомрщбз ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры жабджндфзрз   
могаліжауіы номвдгдлля нмпріилмгм 
пзпрдклмгм алайіжу ра багармвзкіолм-
гм кмкнйдкплмгм муілывалля нозфзл  
ра укмв, цм внйзваырщ ла взлзклдл-
ля, омжвзрмк і гіяйщліпрщ могаліжмва-
лзт жймфзллзт угоунмвалщ. 

10. Помгмвезрз смокувалля пз-
прдкз кмлромйы ндодрзлу гдоеавлм-
гм кмогмлу, цм жабджндфувайа б 
упралмвйдлля мпіб, які є фйдлакз  
могаліжмвалзт жймфзллзт угоунм-
валщ, а ракме омжомбзрз жатмгз, які 
б улдкмейзвйывайз ндодрзлалля 
гдоеавлмгм кмогмлу ракзкз мпмба-
кз. 

11. Вномвагзрз дсдкрзвлі жанм-
біелі жатмгз, нм  номрзгії ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры  і кмоунуієы цм-
гм могаліжмвалзт жймфзллзт угоунм-
валщ, які гіырщ у одайщлзт пдкрмоат 
дкмлмкікз.  

12. Алрзкмлмнмйщлмку кмкірдру 
лдмбтіглм ндодгйялурз одайіжауіы 
алрзкмлмнмйщлмї нмйірзкз цмгм лд-
гмнуцдлля нодгправлзкакз вірфзж-
лялмгм абм кіелаомглмгм мйігаотару 
мрозкалля кмлмнмйщлзт ноав в ндв-
лзт гайужят вірфзжлялмї дкмлмкікз і 
оажмк ж ноавммтмомллзкз ра нмгар-
кмвзкз могалакз жгіиплзрз ндодвіо-
ку одайщлмї пнйарз нмгарків гм гдо-
еавлмгм быгедру ж бмку нігноз-
єкпрв, кілудвзкз вйаплзкакз якзт є 
мйігаотз. 
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рзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі і кмоунуії ла пуфаплмку драні омжвзрку Укоаїлз 
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы пуфаплмгм пралу номрзгії могаліжмваліи жймфзл-

лмпрі і кмоунуії Укоаїлі. Окодпйдлі номбйдклі нзралля у уіи псдоі. Заномнмлмвалі ра 
мбґоулрмвалі  кмлкодрлі одкмкдлгауії  цмгм  нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі номрзгії узк 
явзцак. 

Кйюфмві пймва: кмлуднруайщлі жапагз, могаліжмвала жймфзлліпрщ, кмоунуія, мога-
ліжмвала гоуна, жймфзлла могаліжауія, проардгія номрзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі, 
мйігаотар. 

 
 
Лзрвзлдлкм В. И., Поыгулмв П. Я, Гууайюк М. В. Кмлуднруайьлыд мплмвы 

номрзвмгдипрвзя могалзжмваллми нодпрунлмпрз з кмооунузз ла пмводкдллмк эранд 
оажвзрзя Укоазлы 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы пмводкдллмгм пмпрмялзя номрзвмгдипрвзя мо-
галзжмваллми нодпрунлмпрз з кмооунузз в Укоазлд. Онодгдйдлш  номбйдклшд вмн-
омпш в ърми псдод. Подгймедлш з мбмплмвалш кмлкодрлшд одкмкдлгаузз нм упзйд-
лзы ъссдкрзвлмпрз номрзвмгдипрвзя ързк явйдлзяк. 

Кйюфдвыд пймва: кмлуднруайщлшд мплмвш, могалзжмваллая нодпрунлмпрщ, кмооу-
нузя, могалзжмваллая гоунна, нодпрунлая могалзжаузя, проардгзя номрзвмгдипрвзя 
могалзжмваллми нодпрунлмпрз, мйзгаотар 

 
 
Litvinenko V., Prygunov P., Gutsalyuk M. Conceptual framework for combating 

organized crime and corruption at the current stage of Ukraine's development 
The article is devoted to the research of the current state of counteracting organized 

crime and corruption in Ukraine.   



Концептуальні засади протидії організованій злочинності і корупції на . . . 
 

 

           135  

At the moment the threat of organized crime to society and the state of Ukraine 
exist, and especially its component part ―corruption‖ is still increasing.  

Unfortunately, since the last years changes in socio-economic, political and legal 
prerequisites for the functioning of the national State and the domestic laws enforcement 
system did not bring the expected positive results in Ukraine. 

In recent years, there has been no scientifically grounded concept and strategy for 
fighting against organized crime and corruption as well as documents for strategic planning 
in this field.  

In this regard, practically we do not have completed and qualified reforms for the law 
enforcement system. The lack of a developed model for the law enforcement system is the 
cause.   

Therefore, there is an urgent need to proceed with a scientifically grounded analysis for 
the activities of a law enforcement systems to fight against organized crime and, based on it 
to develop recommendations for forming and implement state policies and strategies to fight 
against this phenomenon. 

The article researched the phenomenon of oligarchs in Ukraine and their effect on 
crime in Ukraine. 

Problematic issues of this sphere are identified. Concreted recommendations on 
strengthening the effectiveness of counteraction to these phenomena is proposed and 
substantiated. 

It is proposed to set up an interagency working group under the Prime Minister of 
Ukraine for monitoring the reform of Ukrainian law enforcement agencies in order to 
coordinate and operationally influence on the State reform. 

Additionally, it is necessary to analyze the developed concepts of reforming each law 
enforcement agency, to prepare a general national strategy for reforming the law 
enforcement system of Ukraine. According to the concept of reforming the Law 
enforcement bodies of Ukraine and the strategy for reforming the law enforcement system 
of Ukraine, to develop an action plan for reforming the law enforcement system of the 
State. 

Key words:  conceptual background, organized crime, corruption, organized crime 
group, Organized Crime Strategy, oligarch. 
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