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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В Україні кримінально-правове забезпечення 

протидії організованій злочинності є пріоритетним завданням сучасної 

кримінально-правової політики держави, яка характеризується двома 

суперечливими тенденціями: 1) намаганням впровадити винятково 

міжнародні стандарти протидії організованій злочинності, без урахування 

особливостей її формування на українських теренах; 2) набуттям ознак 

відродження кримінально-правової політики репресивного типу, яка 

панувала в умовах квазіукраїнської державності комуно-більшовицького 

зразка. У науці кримінального права абсолютизація таких тенденцій оцінюється 

доволі негативно. Тому актуальним є вивчення історичного досвіду 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

радянській Україні в умовах адміністративно-командної системи владних 

відносин, планової економіки, панування тоталітарного комуністичного 

режиму, заснованого на класовій ідеології та репресивному механізмі владного 

свавілля. 

Українськими вченими підтверджено факт зародження, поширення 

та трансформації (що, зазвичай, супроводжується значними структурними 

змінами в системі організованих кримінальних формувань) організованої 

злочинності в УРСР в (1960–1991 рр.). Водночас, у цей період склалась 

особлива ситуація, коли на доктринальному, програмному, законодавчому, 

науковому, правовиконавчому, правозастосовувальному рівнях 

кримінально-правової політики організована злочинність, що 

характеризується достатньо високим ступенем суспільної небезпеки, не 

відносилась до деструктивних соціально-правових явищ, які об’єктивно 

мають підлягати криміналізації у нормах законодавства про кримінальну 

відповідальність. Відповідно, виникли проблеми у науковій, законотворчій 

і правозастосовній практиці, які позбавлені перспективи бути вирішеними 

поза науковим історико-правовим аналізом. З-поміж них: 1) відсутність 

єдиного доктринального та законодавчого розуміння понять «організована 

злочинність» та «протидія організованій злочинності». Ця проблема має 

вирішуватися у кореляції з історико-правовим розумінням змісту цих 

понять, адже ознаки, властивості усіх юридичних явищ мають виводитися 

з історичної дійсності; 2) у сучасній законодавчій практиці та нерідко і в 

теорії, нелогічним є ототожнення явищ організованої та групової 

злочинності (у різних формах вияву, передбачених кримінальним законом) 

і, як наслідок, спостерігається невдала спроба вирішити проблеми протидії 

організованій злочинності на основі концепції групової злочинності та 

правової природи співучасті. 

Актуальність дослідження посилюється у зв’язку з потребою в 

методологічному забезпеченні інтеграції результатів історико-правового 

аналізу з досягненнями соціологічних, економічних, політичних, державно-

управлінських, кримінологічних та кримінально-правових досліджень 
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організованої злочинності на основі універсального принципу єдності 

історичного і логічного в науковому пізнанні. 

Отже, історико-правове дослідження кримінально-правового 

забезпечення протидії організованій злочинності в радянській Україні 

періоду наростання, загострення кризи та занепаду командно-

адміністративної системи урядування і планової економіки (1960–1991 рр.) є 

актуальним як для теорії, так і для юридичної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію підготовлено в межах бюджетних тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» № 11БФ 042-01 (державний реєстраційний номер 

0111U008337), відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри історії 

права та держави юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 17 грудня 2015 р., протокол № 5. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є здійснення 

поглибленого, з використанням вперше введених у науковий обіг архівних 

матеріалів, історико-правового аналізу кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності в радянській Україні в умовах 

наростання, загострення кризи та розпаду командно-адміністративної 

системи урядування і планової економіки із виокремленням негативного 

досвіду, який виступає застереженням про неможливість його впровадження 

в теорію і практику протидії організованій злочинності в сучасній Україні. 

Для досягнення зазначеної мети, необхідно вирішити такі завдання: 

– висвітлити стан наукової розробки проблеми, джерельну базу 

дослідження та визначити коло питань, які в перспективі потребують 

наукового обґрунтування; 

– дати авторську інтерпретацію поняття протидії організованій 

злочинності у історико-правовому розумінні; 

– уточнити особливості спеціального, кримінально-правового 

забезпечення протидії організованій злочинності; 

– визначити джерела формування організованої злочинності в УРСР; 

– розкрити особливості інтеграції організованої злочинності в 

економічну сферу суспільного життя в умовах переходу до ринкових 

відносин в радянській Україні; 

– виявити прогалини в законодавстві УРСР про кримінальну 

відповідальність щодо протидії організованій злочинності; 

– розкрити особливості політико-правових та інституційних заходів 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

УРСР в період, що досліджується. 

Об’єкт дослідження – спеціальне, нормативно-правове забезпечення 

протидії організованій злочинності в історичній та правовій перспективі. 



3 

Предмет дослідження – кримінально-правове забезпечення протидії 

організованій злочинності в УРСР (1960–1991 рр.). 

Хронологічні межі дослідження зумовлені прийняттям у 1960 р. 

Кримінального кодексу УРСР, а також розпадом СРСР у 1991 р. 

Територіальні межі дослідження визначені адміністративними 

кордонами Української РСР, що остаточно сформувалися після 

завершення Другої світової війни і нині є невід’ємною територією 

суверенної України. 

Методи дослідження. Обґрунтованість та достовірність наукових 

результатів забезпечено аналізом архівних документів, які вперше введено до 

наукового обігу, та використанням комплексу взаємопов’язаних та 

взаємодоповнюючих філософських, загальнонаукових, конкретно-наукових 

методів пізнання в межах діяльнісної парадигми. Основою дослідження є 

концепція «репресивного злочину».  

На основі положень діалектики уточнено термінологію теми дослідження 

(підрозділ 1.3). Методом герменевтики здійснено інтерпретацію текстів 

монографічних видань, наукових статей, навчальних матеріалів, а також текстів 

нормативно-правових актів, що дало можливість визначити стан та перспективи 

дослідження (підрозділи 1.1, 1.3). 

На рівні міждисциплінарності використовувалися методи проблемної 

хронологізації та персоналізації, завдяки яким вдалося простежити динаміку 

якісних змін у дослідженні проблеми протидії організованій злочинності та 

охарактеризувати персональний внесок окремих дослідників у її вивчення 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.1). Для аналізу архівних та історико-правових джерел 

використано метод обробки джерельних матеріалів, що дало змогу 

предметно зосередитись на науковому завданні дослідження та значно 

доповнити сучасні знання про природу і сутність організованої злочинності 

(Розділи 1–3). Логіко-історичний метод дав змогу зробити висновок про 

причинно-наслідковий зв’язок тенденцій розвитку організованої злочинності 

з еволюцією тоталітарного політичного режиму в УРСР (підрозділи 1.2, 2.1, 

2.4) і наповнити логічну, структурно-функціональну модель організованої 

злочинності історичним змістом (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3). За допомогою 

методів системного та структурно-функціонального аналізу вивчалися 

джерела кримінально-правової політики держави, теоретичної та 

нормативно-правової бази дослідження, розроблявся критерій розмежування 

явищ організованої та загальнокримінальної злочинності (підрозділи 1.2, 1.3, 

3.1, 3.3). Комплексний підхід забезпечив наскрізне вирішення завдань 

дослідження у частині їхньої орієнтованості на законодавчу та 

правозастосовну практику (Розділи 1–3). У його координатах, за допомогою 

обліково-статистичного методу, визначено основний критерій 

виокремлення організованої злочинності із загальнокримінальної та 

економічної (підрозділи 1.3, 2.1–2.4). Кримінологічний метод 

екстраполювання дав змогу зосередити увагу на досвіді законодавчого 

забезпечення та інституційної організації боротьби зі злочинністю в 
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минулому, з урахуванням її дійсного стану і накладення цих даних на 

майбутній її розвиток (підрозділ 3.3). 

Спеціально-правові методи застосовувалися в їх оптимальному 

співвідношенні. За допомоги формально-правового методу здійснено 

аналіз відношення окремих видів і форм організованої злочинної 

діяльності до нормативної системи регулювання та визначено особливості  

формування юридичного механізму кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності в умовах кризи та розпаду командно-

адміністративної системи урядування в УРСР (підрозділи 3.1–3.3). 

Історико-правовий метод дозволив виявити джерела та динаміку 

організованої злочинності в УРСР (Розділ 2). Порівняльно-правовий метод 

застосовувався в аналізі недоліків у кримінально-правовому забезпеченні 

протидії організованій злочинності (Розділ 3). Використовувалися й інші 

методи, які забезпечили обґрунтованість висновків дисертації (підрозділ 

1.2). 

Теоретична, нормативна та емпірична основи дослідження.. Автор 

розробляв основи дослідження з урахуванням праць українських та зарубіжних 

учених-правників, які досліджують організовану злочинність на окремих 

історичних етапах її генези. Найбільш наближеними до теми дисертації є 

праці Є.В. Зозулі, В. І. Ізюмова, Я. Ю. Кондратьєва, В. В. Лунєєва, 

П. П. Михайленка, О. К. Міхєєвої, Т. Д. Момотенка, В. М. Нікольського, 

І. П. Рущенка, С. А. Саблука, А. Д. Семикопного, Н.В. Сметаніної, 

В. В. Шаблистого, О. М. Шармар, Б. В. Школьного, М. М. Яцишина та 

інших. Водночас, залишається актуальним поглиблений історико-правовий 

аналіз особливостей формування організованої злочинності в радянській 

Україні, об’єктивних причин її тривалого замовчування; суб’єктивних 

причин щодо відсутності підстав для криміналізації та, відповідно, існування 

прогалин в радянському законодавстві про кримінально-правову 

відповідальність за організовану злочинну діяльність. 

Нормативна основа дослідження: Конституції УРСР (1937 р., 1978 р.); 

Кримінальний кодекс Української РСР (28 грудня 1960 р.), Кримінально-

процесуальний кодекс Української РСР (28 грудня 1960 р.), Виправно-

трудовий кодекс Української РСР (1970 р.); чинні закони України, що 

регулюють відносини у сфері боротьби з організованою злочинністю та 

міжнародно-правові угоди про співробітництво у боротьбі з організованою 

злочинністю, учасником яких є Україна. 

Емпіричну основу дослідження склали: постанови Пленумів 

Верховного Суду СРСР та Верховного Суду УРСР у кримінальних справах з 

питань застосування законодавства у частині усунення окремих прогалин чи 

суперечностей у розумінні форм та видів організованої злочинної діяльності; 

матеріали архівних фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державного 

архіву Вінницької області, статичні збірники, періодика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим в Україні комплексним історико-правовим 
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дослідженням кримінально-правового забезпечення протидії організованій 

злочинності (у обґрунтованих хронологічних межах), в якому з 

використанням нововведених до наукового обігу архівних джерел, сучасних 

методів пізнання, основних положень кримінально-правової доктрини 

України, новітніх досягнень історико-правової науки сформульовано 

теоретичні висновки щодо розуміння сутності організованої злочинності; 

здійснено історико-правові узагальнення щодо природи і джерел 

організованої злочинності в радянській Україні; визначено перспективи 

історико-правового дослідження кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності в Україні, зокрема: 

уперше: 

– дано авторську інтерпретацію поняття протидії організованій 

злочинності у історико-правовому вимірі. Його слід розуміти так: 

організована злочинність – це історично зумовлений, найвищий рівень 

організації кримінальних неформальних практик (не завжди нормативно 

визначених у законодавстві про кримінальну відповідальність), що знаходить 

вираження у формах організованої злочинної діяльності, яка постійно 

удосконалюється під впливом криміногенних детермінант, а у 

функціональному відношенні здатна ефективно протистояти єдиному 

державному механізму правової та інституційної протидії злочинності 

завдяки корупції, прогалинам у кримінальному законодавстві та протиріччям 

в системі правосуддя і кримінальної юстиції; 

– з’ясовано, що кримінально-правове забезпечення протидії 

організованій злочинності є одним із видів спеціального нормативно-

правового забезпечення, яке визначається сукупністю юридичних норм, що 

регулюють відносини у суспільстві у сфері протидії злочинності та мають 

матеріальне вираження у нормативно-правових актах про кримінально 

правову відповідальність. Визначення законодавцем об’єктів кримінально-

правової охорони суспільних відносин, які захищаються Кримінальним 

кодексом, безпосередньо залежить від історично змінюваних політико-

правових режимів; 

– встановлено, що організована злочинність в радянській Україні 

характеризується триєдиним джерелом виникнення та існування завдяки: 

а) сформованій в умовах командно-адміністративного врядування та 

планової економіки системі розподілу благ і привілеїв з неефективним 

механізмом перерозподілу додаткового продукту; б) корупції в середовищі 

номенклатури: керівної партійної еліти, урядових чиновників та 

господарників, завдяки якій було вибудовано стійкі схеми перекачування 

державних коштів на користь кримінальної частини панівної еліти, ці схеми 

лягли в основу формування тіньової економіки, а в умовах переходу до 

ринкових відносин, були легалізовані у процесі т. зв. номенклатурної 

приватизації; в) криміналізації суспільства в умовах тотальної маргіналізації 

та поширення явища прізонізації, породженого кримінальним середовищем, 

сформованим радянською пенітенціарною системою; 
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– з’ясовано, що інтеграція організованої злочинності в економічну 

сферу в умовах переходу до ринкових відносин в радянській Україні 

(1985–1991 рр.) відбувалась шляхом незаконної номенклатурної 

приватизації, до процесу якої долучилися ділки тіньової економіки та 

кримінальні структури; 

– виявлено прогалини у кримінально-правовому захисті від 

криміногенного впливу організованої злочинності на суспільні відносини, 

закріпленого в ст. 19 (співучасть) та ст. 41 п. 2 (обставини, що обтяжують 

відповідальність за скоєння злочину організованою групою) Загальної 

частини КК УРСР; ст. 2 КПК УРСР (завдання кримінального судочинства), 

яка полягає в тому, що протидія організованій злочинності здійснювалась 

кримінально-правовим інструментарієм, який традиційно застосовується до 

групової злочинності, що є неефективним стосовно протидії організованій 

злочинності, адже це різні види кримінальних практик; 

– з’ясовано, що всі спроби, починаючи з середини 80-х років ХХ ст., 

по-новому вибудувати модель практичних прийомів щодо протидії 

організованій злочинності обмежувалися традиційними оперативними 

заходами, в умовах значних прогалин в законодавстві, що стало основною 

причиною неефективності та створювало проблеми на перспективу у справі 

кримінально-правового забезпечення протидії цьому деструктивному 

соціально-правовому явищу; 

удосконалено: 

– тезу про причинно-наслідковий зв’язок тенденцій розвитку 

організованої злочинності з еволюцією тоталітарного політичного режиму в 

Україні (1960–1991 рр.), в умовах якого відбувся мутуалізований симбіоз 

злочинної діяльності суб’єктів кримінального світу з корумпованою 

частиною керівної партійної еліти, урядових чиновників та господарників, 

що належали до радянської номенклатури; 

– на основі архівних документів, висновок, що витоки організованої 

злочинності в Україні сягають радянської тоталітарної державно-

політичної системи з командно-адміністративним управлінням, плановою 

економікою, гігантським бюрократичним апаратом, утвердженням 

принципу патронату і клієнтизму як умови розвитку колосальних 

розмірів корупції; 

дістали подальшого розвитку: 

– аргументи, що організовану злочинність нелогічно зводити до 

сукупності злочинів, що здійснюються у вигляді промислу організованими 

групами і злочинними організаціями (злочинними співтовариствами), з 

чіткою структурою та ієрархію, що перебувають у зв’язку з місцевими та 

іншими чиновниками, панують на певній території, контролюють внутрішні і 

зовнішні ринки шляхом насильства, залякування, злочинних махінацій чи 

підкупу, проникаючи в легальну економіку і навіть політику. Її доцільно 

аналізувати у контексті криміналізації злочинів проти людства та 

міжнародного правопорядку. 
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Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки 

та пропозиції, обґрунтовані автором в дисертаційному дослідженні, можуть 

бути використані у:  

правотворчій діяльності – з метою удосконалення законодавства та 

інституційних механізмів запобігання організованій злочинності в Україні; 

правозастосовній діяльності – для кращого розуміння конкретних 

прикладів негативного історичного досвіду протидії організованій 

злочинності та уникнення його повторення в практиці правозастосування; 

освітньому процесі – при підготовці спецкурсів, навчально-методичних 

матеріалів та під час проведення лекційних і семінарських занять з 

навчальних дисциплін «Історія українського права», «Історія держави і права 

України», «Теорія держави та права», «Кримінологія» та «Кримінальне право 

України»; 

науково-дослідній діяльності – для проведення історико-правових 

досліджень у межах порівняльної кримінології про причини, джерела та 

особливості розвитку організованої злочинності в Україні. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертації, теоретичні та практичні висновки й рекомендації 

оприлюднені на міжнародних науково-практичних і науково-теоретичних 

конференціях та круглому столі, зокрема, на: науково-практичному круглому 

столі, присвяченому пам’яті професора Олександра Шевченка «Концепція та 

методологія історії українського права» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Українське право й 

законодавство за доби Української революції (1917–1921 рр.)» (м. Київ, 

30 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 

18 травня 2018 р.); І Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’яті 

академіка С. Дністрянського, на тему: «Західноукраїнська народна 

республіка – П’ємонт українського державотворення» (до 100-річчя 

Західноукраїнської Народної Республіки) (м. Тернопіль, 13–14 квітня 

2018 р.); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Протидія 

злочинності: теорія та практика» (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 13 

наукових публікаціях, з них вісім статей: п’ять – у журналах, включених 

МОН України до переліку наукових фахових видань України з юридичних 

наук, три – у наукових виданнях іноземних держав, внесених до міжнародних 

наукометричних баз даних (Республіка Польща і Республіка Молдова), п’ять 

тез виступів на науково-практичних конференціях та круглому столі. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями 

дослідження. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, що 

об’єднують десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінка, з них основного 

тексту – 203 сторінки. Список використаних джерел налічує 

561 найменування і займає 48 сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з 

науковими темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та 

методологію дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про опубліковані 

результати дослідження.  

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи історико-правового 

аналізу протидії організованій злочинності в радянській Україні (1960–

1991 рр.)» складається з трьох підрозділів і містить характеристику стану 

наукового розроблення проблеми, методологію та аналіз понятійно-

термінологічного апарату історико-правового дослідження протидії 

організованій злочинності. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового вивчення проблеми та джерела 

дослідження», з використанням проблемно-тематичного методу, 

здійснено аналіз новітнього формату української та зарубіжної 

історіографії організованої злочинності; джерел, підпорядкованих 

історико-правовому характеру роботи; визначено перспективу історико-

правових досліджень протидії організованій злочинності в Україні. 

Пріоритетне місце в системі джерел посіли неопубліковані архіви з 

фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (Ф.1 – Верховна Рада УРСР; Ф.24. – Верховний Суд 

Української РСР; Ф.288 – Генеральна прокуратура Української РСР); 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України (Ф.1 – 

Центральний Комітет Комуністичної партії України); Державного архіву 

Вінницької області (Ф. П – 136 – Обласний комітет КП/б/У – КПУ). 

Аналіз архівів та опублікованих документів в основному забезпечили 

наукову новизну дисертації.  

У підрозділі 1.2 «Методологія історико-правового дослідження 

протидії організованій злочинності в межах діяльнісної парадигми наукового 

знання» здійснено характеристику ключових принципів і методів історико-

правового аналізу кримінально-правового забезпечення протидії 

організованій злочинності. Здобувачем обґрунтовано коректність проведення 

дослідження на основі парадигми діяльності, яка забезпечує умови 

методологічного плюралізму; ефективно спрацьовує для пояснення як 

позитивного, так і негативного досвіду протидії організованій злочинності 

для сучасної юридичної практики; задає алгоритм наукового аналізу 

організованої злочинності як результату статичного та динамічного стану 

суспільства в таких поняттях, як «організована злочинна діяльність», 

«колективний злочин» та «колективна організована злочинна діяльність» і, 

відповідно, спрямовує зусилля науковців і законодавців на необхідність 

імплементації цих понять в національне законодавство задля створення 

надійних правових механізмів спеціальної протидії цьому деструктивному 

соціально-правовому явищу. 
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У підрозділі 1.3 «Понятійно-термінологічний апарат історико-

правового аналізу кримінально-правового забезпечення протидії 

організованій злочинності» дано авторське визначення поняття «організована 

злочинність» у історико-правовому вимірі, яке забезпечує комплексний 

науковий аналіз організованої злочинності як явища на політико-

ідеологічному, науково-теоретичному, методологічному, юридичному, 

кримінально-прикладному рівнях. З’ясовано, що в понятті «протидія 

злочинності» відображено теорію і практику державно-управлінської 

діяльності в умовах командно-адміністративної системи урядування та 

планової економіки. Уточнено, що кримінально-правове забезпечення 

протидії організованій злочинності – це один із видів спеціального, 

нормативно-правового забезпечення протидії злочинності загалом, яке 

забезпечує реагування держави на вчинене суспільно-небезпечне діяння 

шляхом застосування будь-якої форми кримінальної відповідальності, 

визначеної законодавством. 

Розділ 2 «Джерела та динаміка організованої злочинності в УРСР 

в умовах наростання кризи та розпаду компартійно-радянської системи 

урядування і планової економіки (1960–1991 рр.)» складається з чотирьох 

підрозділів, присвячених історико-правовому аналізу зв’язку організованої 

злочинності з сутністю політичного режиму в УРСР. Та визначено джерела і 

шляхи її формування. 

У підрозділі 2.1 «Особливості та соціально-правові наслідки 

авторитарно-бюрократичного правління номенклатури» встановлено, 

що основним соціально-правовим наслідком авторитарно-

бюрократичного правління номенклатури було позбавлення правового 

змісту офіційних публічних інститутів та заміна їх патрон-клієнтальними 

корумпованими зв’язками. За характером функціонування та структурою, 

номенклатура набула рис колективного суб’єкта організованої злочинної 

діяльності і перетворилась у один із детермінантів злочинності, а її  

правління безпосередньо сприяло криміналізації суспільства. 

У підрозділі 2.2 «Криміногенні фактори організованої злочинності в 

УРСР як деструктивного соціально-правового явища (1960–1991 рр.)» 

зосереджено увагу на ключових криміногенних факторах, взаємодія яких 

спричинила поширення організованої злочинності. Дисертант акцентує увагу 

на дослідженнях і архівних матеріалах, у яких простежується генетичний 

зв’язок між партійно-радянською номенклатурою та сучасною політичною 

елітою в Україні і робить висновок про видові риси організованої 

злочинності в УРСР, які розкривають її сутність.  

У підрозділі 2.3 «Стан злочинності в радянській Україні у її 

організованих формах (1960-х – середина 1980-х рр.)», із застосуванням 

методики співставлення архівних і опублікованих джерел, наведено дані про 

загальну криміногенну обстановку в УРСР в період, що досліджується, та 

динаміку злочинності в її організованих формах. Наголошується, що з кінця 

70-х років ХХ ст. спостерігається поєднання зусиль економічних і 
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загальнокримінальних організованих злочинних угруповань для прихованої 

експансії у різні сфери суспільного життя. 

У підрозділі 2.4 «Інтеграція організованої злочинності в економічну 

сферу суспільного життя в умовах переходу до ринкових відносин в 

радянській Україні (1985–1991 рр.)» зосереджено увагу на особливостях 

номенклатурної приватизації в процесі якої номенклатура, завдячуючи 

монополії на державну владу, поза законом узурпувала право на 

приватизацію державної власності і, у такий спосіб, із винятково 

колективного (бюрократично-корпоративного) трансформувалась в 

корпоративно-індивідуального власника. Легальна приватизація, яка 

розпочалась у 1991 році, надійно закріпила номенклатурну власність. В 

результаті і влада, і власність залишились у найбільш підприємливих 

ділків від номенклатури.  

Розділ 3 «Особливості формування юридичного механізму 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій 

злочинності в умовах кризи та розпаду командно-адміністративної 

системи урядування (1960–1991 рр.)» складається з трьох підрозділів у 

яких проаналізовано прогалини в законодавстві радянської України про 

кримінальну відповідальність щодо протидії організованій злочинності, 

узагальнено політико-правові та інституційні заходи кримінально-

правового забезпечення протидії організованій злочинності. 

У підрозділі 3.1 «Прогалини в законодавстві про кримінальну 

відповідальність щодо протидії організованій злочинності в 1960–1991 

рр.» автор наголошує, що законодавець виписував параметри боротьби з 

проявами організованої злочинної діяльності у такий спосіб, щоб 

зосередити увагу на загальнокримінальному (корисливий інтерес до 

збагачення) та політичному (підривна діяльність імперіалістів та їх 

агентури) аспектах цієї боротьби. Водночас, замовчував і заперечував  

факт існування в державі організованої злочинності. Відповідно, по-

перше, не існувало чітко визначеного ні в доктрині, ні в законодавстві 

поняття «організована злочинність», отже, не з’ясовувалась його сутність, 

що важливо як для законодавця, так і для офіційного тлумачення 

Пленумом Верховного Суду УРСР задля удосконалення законодавчої 

діяльності та вироблення юридичної стратегії протидії. По-друге, 

організована злочинність існувала як явище, але в загальностатистичних 

відомостях зводилась до кримінальних форм групової злочинності, що 

заважало організації ефективного інституційного забезпечення протидії.  

У підрозділі 3.2 «Інституційне забезпечення протидії злочинності в 

УРСР (1960-х – середина 1980-х рр.)» автор зазначає, що інститутами, які 

вели боротьбу зі злочинністю в УРСР були органи Прокуратури, 

Міністерства внутрішніх справ та Комітет державної безпеки. Контроль 

за роботою судів з відшкодування збитків, заподіяних економічними 

злочинами, здійснювали Верховний та обласні суди республіки. 

Встановлено, що правоохоронні відомства були надмірно 
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політизованими, перебували під контролем партійних комітетів, які 

безпосередньо втручалися в їх професійну діяльність, що суперечило 

принципам незалежності та об’єктивності у проведенні слідчих дій та 

судочинства. 

У підрозділі 3.3 «Політико-правові заходи з посилення ефективності 

правоохоронної діяльності зі спеціальної протидії організованій злочинності 

(середина 1980-х – 1991 рр.)» зосереджено увагу на змінах в правоохоронній 

системі, безпосередньо пов’язаних з протидією організованій злочинності, 

коли її існування в СРСР було визнано офіційно.  

Зазначено, що на законодавчому рівні не було чітко визначено місця та 

ролі правоохоронних органів і спецпідрозділів у боротьбі з організованою 

злочинністю. Спеціальна протидія організованій злочинності здійснювалась 

на основі низки підзаконних актів, спільних наказів та інструкцій різних 

правоохоронних відомств загальносоюзного та республіканського рівнів. Не 

зважаючи на визнання політичним керівництвом СРСР існування 

організованої злочинності, протидія цьому явищу на практиці і надалі 

спрямовувалась у русло концепції боротьби з груповою злочинністю з 

позиції співучасті. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове розв’язання наукового завдання, що дало змогу сформулювати 

узагальнені висновки, які мають наукове і практичне значення. 

1. Вивчення та аналіз джерел, зокрема неопублікованих архівних 

матеріалів, дозволили виробити системне бачення проблеми історичного 

зв’язку організованої злочинності з сутністю політичного режиму, з 

відповідними формами здійснення влади в УРСР в період, що досліджується, 

і зробити висновки: 1) про взаємозалежність та взаємовплив злочинності та 

політичних режимів (ця залежність у різних проявах стала однією з 

найголовніших причин соціально-економічної кризи в Україні та різкого 

зростання ступеня криміналізації життєво важливих сфер функціонування 

держави на сучасному етапі розвитку); 2) найбільш небезпечними є ті форми 

організованої злочинної діяльності, в організації якої беруть участь особи, 

наділені владою та привілеєм здійснювати примус. 

Визначено перспективні напрями дослідження, покликаних 

забезпечити можливість вироблення відповідної українським реаліям 

стратегії протидії організованій злочинності на сучасному етапі 

трансформації держави та суспільства. 

2. Доведено, що генеза поняття «протидія злочинності» укорінена в 

теорії і практиці командно-адміністративної моделі державно-управлінської 

діяльності, коли влада, намагаючись відволікти увагу суспільства від 

кризових явищ загалом, імітує опір злочинності за формою, не торкаючись 

суті. 
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3. Уточнено, що кримінально-правове забезпечення протидії 

організованій злочинності є одним із видів спеціального нормативно-

правового забезпечення, яке визначається сукупністю юридичних норм, що 

регулюють відносини у суспільстві у сфері протидії злочинності та мають 

матеріальне вираження у нормативно-правових актах про кримінально 

правову відповідальність. Ці норми зазнають змін під впливом історично 

змінюваних політико-правових режимів, від яких безпосередньо залежить 

визначення законодавцем об’єктів кримінально-правової охорони суспільних 

відносин, які захищаються Кримінальним кодексом. 

4. Встановлено, що організована злочинність в радянській Україні 

характеризується триєдиним джерелом виникнення та існування, завдяки: 

а) сформованій в умовах командно-адміністративного урядування та 

планової економіки системі розподілу благ і привілеїв з неефективним 

механізмом перерозподілу додаткового продукту; б) корупції в середовищі 

номенклатури: керівної партійної еліти, урядових чиновників та 

господарників, завдяки якій було вибудовано стійкі схеми перекачування 

державних коштів на користь кримінальної частини правлячої еліти, ці схеми 

лягли в основу формування тіньової економіки, а в умовах переходу до 

ринкових відносин, були легалізовані у процесі т. зв. номенклатурної 

приватизації; в) криміналізації суспільства в умовах тотальної маргіналізації 

та поширення явища прізонізації, породженого кримінальним середовищем, 

сформованим радянською пенітенціарною системою. 

Доведено існування причинно-наслідкового зв’язку між тенденціями 

розвитку організованої злочинності з еволюцією тоталітарного політичного 

режиму в Україні (1960–1991 рр.), в умовах якого відбувся мутуалізований 

симбіоз злочинної діяльності суб’єктів кримінального світу з корумпованою 

частиною керівної партійної еліти, урядових чиновників та господарників, 

що належали до радянської номенклатури. 

5. Встановлено, що інтеграція організованої злочинності в економічну 

сферу в умовах переходу до ринкових відносин в радянській Україні (1985–

1991 рр.) відбувалась шляхом незаконної номенклатурної приватизації, до 

процесу якої долучились ділки тіньової економіки та кримінальні структури. 

Висловлено застереження від абсолютизації положення, що в основі 

організованої злочинності лежить корисливий інтерес до збагачення, який 

реалізується через сукупність економічних злочинів та корупцію. 

Корислива мотивація до збагачення характерна не для організованої 

злочинності, а для загальнокримінальної та організованої економічної 

злочинності. 

Встановлено, що сутнісна ознака організованої злочинності в УРСР – 

це: її укоріненість у державній владі; мета – утримати державну владу у своїх 

руках; стратегічна ціль – забезпечення тотального контролю над 

стратегічними ресурсами держави і суспільства. 

6. Виявлено прогалину у кримінально-правовому захисті від 

криміногенного впливу організованої злочинності на суспільні відносини, 
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закріпленого в ст. 19 (співучасть) та ст. 41 п. 2 (обставини, що обтяжують 

відповідальність за скоєння злочину організованою групою) Загальної 

частини КК УРСР; ст. 2 КПК УРСР (завдання кримінального судочинства) 

які свідчать, що протидія організованій злочинності здійснювалась 

кримінально-правовим інструментарієм, що традиційно застосовується до 

групової злочинності, а це є неефективним щодо протидії організованій 

злочинності, так як це різні види кримінальних практик. 

Історико-правове дослідження кримінально-правового забезпечення 

протидії організованій злочинності дає підстави для висновку, що на 

доктринальному і законодавчому рівнях організовану злочинність нелогічно 

зводити до сукупності злочинів, що здійснюються у вигляді промислу 

організованими групами і злочинними організаціями (злочинними 

співтовариствами), з чіткою структурою та ієрархію, що перебувають у 

зв’язку з місцевими та іншими чиновниками. Її доцільно аналізувати у 

контексті криміналізації злочинів проти людства, національного та 

міжнародного правопорядку. 

7. З’ясовано, що всі спроби, починаючи з середини 80-х років ХХ ст., 

по-новому вибудувати модель практичних прийомів щодо протидії 

організованій злочинності, обмежувалися традиційними оперативними 

заходами в умовах значних прогалин в законодавстві, що стало основною 

причиною неефективності та створювало проблеми на перспективу в справі 

кримінально-правового забезпечення протидії цьому деструктивному 

соціально-правовому явищу. 

Не існувало розроблених системних заходів щодо протидії 

організованій злочинності саме тоді, коли вона набувала масштабних 

проявів. На законодавчому рівні не було чітко визначено місця та ролі 

правоохоронних органів і спецпідрозділів у боротьбі з організованою 

злочинністю. Не було законодавчо визначеного як поняття «організована 

злочинність», так і поняття «правоохоронного органу», а отже, і ознак, за 

якими новостворені підрозділи з боротьби з організованою злочинністю 

можна було віднести до категорії тих, хто мав би забезпечувати спеціальну 

протидію організованій злочинності. 

Розробка норм Кримінального Кодексу УРСР, спрямованих на 

кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності, 

здійснювалась у контексті боротьби з груповою злочинністю, виділялися 

тільки елементи організації у злочинній діяльності, а показники стану 

організованої злочинності включалися в групову злочинність. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мельник П. О. Кримінально-правове забезпечення протидії 

організованій злочинності в УРСР (1960–1991 рр.). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

 Здійснено поглиблений, з використанням вперше введених до 

наукового обігу архівних матеріалів, історико-правовий аналіз 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

УРСР в умовах наростання, загострення кризи та розпаду командно-

адміністративної системи урядування і планової економіки із виділенням 

негативного досвіду, який виступає застереженням про неможливість його 

впровадження в теорію і практику протидії організованій злочинності в 

сучасній Україні. 

Досліджено особливості формування юридичного механізму 

кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в 

УРСР в 1960–1991 роках. 
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Ключові слова: злочинність, організована злочинність, протидія 

організованій злочинності, спеціальна протидія організованій злочинності, 

кримінально-правове забезпечення протидії організованій злочинності, 

джерела організованої злочинності, криміногенні фактори злочинності, 

кримінальні практики, законодавство про кримінальну відповідальність, 

правоохоронна система. 

  

АННОТАЦИЯ 

 

Мельник П. О. Уголовно-правовое обеспечение противодействия 

организованной преступности в УССР (1960–1991 гг.). – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория та история государства и права; 

история политических и правовых учений. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019. 

Осуществлен углубленный, с использованием впервые введенных в 

научный оборот архивных материалов, историко-правовой анализ уголовно-

правового обеспечения противодействия организованной преступности в 

РСФСР в условиях нарастания, обострения кризиса и распада командно-

административной системы управления и плановой экономики с выделением 

негативного опыта, который выступает оговоркой о невозможности его 

внедрения в теорию и практику противодействия организованной 

преступности в современной Украине. 

Исследованы особенности формирования юридического механизма 

уголовно-правового обеспечения противодействия организованной 

преступности в РСФСР в 1960–1991 годах. 

Ключевые слова: преступность, организованная преступность, 

противодействие организованной преступности, специальная 

противодействие организованной преступности, уголовно-правовое 

обеспечение противодействия организованной преступности, источники 

организованной преступности, криминогенные факторы преступности, 

криминальные практики, законодательство об уголовной ответственности, 

правоохранительная система. 

 

ANNOTATION 

 

Melnyk P.O. the criminal legal support of organized crime in the USSR 

(1960–1991). – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in law, specialty 12.00.01 – theory and history 

of state and law; history of political and legal doctrines. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2019. 
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The dissertation is the first in Ukraine comprehensive historical and 

legal research of criminal legal support for counteraction to organized crime 

(in substantiated chronological boundaries), in which, with the use of archived 

sources newly introduced into scientific circulation, modern methods of 

cognition, the basic provisions of the criminal legal doctrine of Ukraine, the 

latest achievements of history – legal science formulated theoretical 

conclusions about the understanding of the essence of organized crime; 

historical and legal generalizations on the nature and sources of organized 

crime in soviet Ukraine; the prospects of the historical and legal study of 

criminal legal support for counteraction to organized crime in Ukraine in the 

current conditions of the transformation of Ukrainian society and the state are 

defined. 

It was found out that the criminal law enforcement of the counteraction to 

organized crime is one of the types of special legal and regulatory support, which 

is determined by a set of legal norms regulating relations in society in the field of 

combating crime and have a material expression in normative legal acts on 

criminal liability. The legislator’s definition of the objects of criminal law 

protection of public relations, protected by the criminal code, directly depends on 

historically changing political and legal regimes. 

It has been established that organized crime in soviet Ukraine is 

characterized by a triple source of origin and existence due to: a) the system of 

distribution of benefits and privileges, formed in the conditions of command and 

administrative management and planned economy, with an inefficient mechanism 

of redistribution of an additional product; b) corruption in the nomenclature: the 

leading party elite, government officials and businessmen, thanks to which robust 

schemes of pumping state funds in favor of the criminal part of the ruling elite 

were built, these schemes formed the basis of the formation of the shadow 

economy, and in the context of the transition to market relations, were legalized in 

the process of the so-called nomenclature privatization; c) the criminalization of 

society in the conditions of total marginalization and the spread of the phenomenon 

of prizonization, generated by the criminal environment, formed by the soviet 

penitentiary system. 

It was clarified that the integration of organized crime into the economic 

sphere in the context of the transition to market relations in soviet Ukraine (1985–

1991) was carried out through illegal nomenklatura privatization, which was joined 

by businessmen of the shadow economy and criminal structures. 

The gaps in criminal law protection against the criminogenic influence of 

organized crime on public relations, enshrined in art. 19 (complicity) and art. 41, 

clause 2 (circumstances aggravating the responsibility for committing an offense 

by an organized group) of the general part of the criminal code of the USSR; art. 2 

CPC of the UkrSSR (the task of criminal justice), which consists in the fact that the 

counteraction to organized crime was carried out by the criminal law toolkit 

traditionally applied to group crime, which is ineffective in the fight against 

organized crime, as it is different types of criminal practices. 



18 

It has been discovered that all attempts, starting in the mid-80s of the 20th 

century, to rebuild a model of practical methods for combating organized crime 

were limited to traditional operational measures, in the context of significant gaps 

in legislation, which became the main cause of inefficiency and created problems 

on the prospect of criminal law enforcement of counteracting this destructive 

socio-legal phenomenon. 

The author argues that the historical and legal study of criminal law 

enforcement against organized crime gives grounds to assert that at the doctrinal 

and legislative levels organized crime is illogically reduced to a set of crimes 

committed in the form of fishing organized by groups and criminal organizations 

(criminals), with a clear the structure and hierarchy of local and other officials, 

through intimidation and bribery, penetrate into the legal economy and politics in. 

It is expedient to analyze it in the context of the criminalization of crimes against 

humanity, national and international law and order. 

Key words: crime, organized crime, counteraction to organized crime, 

special counteraction to organized crime, criminal law enforcement against 

organized crime, sources of organized crime, crime-causing factors of crime, 

criminal practice, criminal liability law, law enforcement system. 
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