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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
У ПРОЦЕСІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

Організована злочинність, зокрема загальнокримінальної спря-
мованості, на сьогодні охоплює як східну, так і західну півкулі і 
включає осіб з етнічними або культурними зв’язками з Європи,  
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Африки, Азії та Близького Сходу. Крім того її присутність в певній 
галузі становить значну зростаючу загрозу для національної безпеки 
у вигляді серйозних наслідків для громадської безпеки, сфери охо-
рони здоров’я, демократичних інститутів, економічної стабільності 
тощо. Разом з цим, члени організованих злочинних груп постійно 
прагнуть корумпувати чиновників як всередині країни так і закор-
доном, проникнути на глобальні енергетичні та стратегічно матеріа-
льні ринки, які життєво важливі для інтересів національної безпеки, 
а також надають матеріально-технічну та іншу підтримку терорис-
там та іноземним розвідувальним службам. Тому не дивним є те, що 
в кожній країні світу існують спеціальні підрозділи, інколи навіть 
організації правоохоронної направленості, метою діяльності яких є 
протидія організованій злочинності, зокрема загальнокримінальної 
спрямованості. 

Відзначимо, що у процесі співробітництва держав в галузі боро-
тьби з організованою злочинністю, зокрема загальнокримінальної 
спрямованості, найпомітніше місце займає Міжнародна організація 
кримінальної поліції – Інтерпол. Свою участь у такій співпраці Інтер-
пол проявляє в специфічних формах і реалізує тільки йому доступ-
ними засобами, яких немає у інших міжнародних організацій. Відпо-
відно до ст. 2 Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції 
Інтерполу. Основними цілями Інтерполу визначені: забезпечення і 
розвиток широкого і взаємного співробітництва всіх органів кримі-
нальної поліції в рамках існуючого законодавства держав і в дусі За-
гальної Декларації прав людини; створення і розвиток закладів, які 
можуть успішно сприяти попередженню і боротьбі з загальнокримі-
нальної злочинністю [1]. В даний час Інтерпол здійснює тісну спів-
працю з Організацією Об’єднаних Націй. Зокрема, це виразилося в 
тому, що Інтерполом за підтримки ООН в рамках Системи автомати-
зованого пошуку (ASF) створена і ефективно діє міжнародна база 
даних про викрадені автотранспортні засоби, а також прийнятий 
Міжнародний стандарт ідентифікаційного номера автотранспортно-
го засобу (VIN). Крім того, Інтерпол ввів єдину систему ідентифікації 
вогнепальної зброї цивільного призначення з урахуванням відмінно-
стей в нормах і стандартах окремих держав. 

Водночас, слід відмітити, що цікавим також є досвід протидії ор-
ганізованій злочинності досвід у Сполучених Штатах Америки. Так, 
наприклад, протидія організованій злочинності, зокрема загальнок-
римінальної спрямованості, в США здійснюється таким правоохорон-
ним органом як Федеральне бюро розслідувань (далі – ФБР). Для бо-
ротьби з постійною загрозою, яку представляє організована 
злочинність, у ФБР давно впроваджена та постійно розвивається про-
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грама протидії вказаному виду злочинності. Виявлення та превенція 
діяльності міжнародних і національних злочинних організацій є дав-
ньою областю досвіду ФБР, тому метою ФБР є- повне припинення 
діяльності таких підприємств, а не просто арешт окремих осіб [2]. 

ФБР використовує Закон RICO про розширення кримінальної ві-
дповідальності за ряд «основних правопорушень» на всіх причетних 
до злочинної діяльності осіб. На відміну від типових розслідувань, 
які націлені на один злочинний акт, цей багатоцільовий підхід до-
зволяє ФБР виявляти або навіть ліквідувати всі елементи організо-
ваної злочинності. ФБР також використовує багатогранний підхід до 
організованої злочинності, зокрема загально кримінальної спрямо-
ваності, шляхом стратегічної діяльності щодо перешкоджання дос-
тупу до незаконних фінансових надходжень, недопущення досягнен-
ня своїх цілей і залучення до незаконної діяльності нових осіб [2]. 

Через транснаціональний характер організованої злочинності, 
зокрема загальнокримінальної спрямованості, ФБР використовує 
політичні та правоохоронні відносини всередині країни і за кордо-
ном з метою протидії впливу і зв’язкам цих організованих злочинних 
груп. ФБР направляє експертів з тематики протидії організованій 
злочинності в міжнародні організації (центри) для розробки страте-
гій вирішення питань протидії організованій злочинності, зокрема 
загальнокримінальної спрямованості, що впливають на регіон, а та-
кож для визначення цілей, що становлять взаємний інтерес. 

ФБР також бере участь у відборі груп організованої злочинності, 
зокрема загальнокримінальної спрямованості, і вносить вклад в дія-
льність Управління з контролю за іноземними активами міністерст-
ва фінансів у частині переслідування злочинних організацій. Крім 
того, для об’єднання ресурсів і використання технічних і дослідни-
цьких знань ФБР бере участь у багатьох цільових групах по боротьбі 
з організованою злочинністю, що складаються з державних і місце-
вих співробітників правоохоронних органів в США [2]. 

В свою чергу в країнах, що входять до Європейського Союзу, 
протидія організованій злочинності, зокрема загальнокримінальної 
спрямованості, здійснюється як правоохоронними органами країн-
членів, так і міждержавною організацією «Європол». При цьому ме-
тою політики Європейського Союзу є також протидія організованій 
злочинності, зокрема загальнокримінальної спрямованості.  

Ключовими елементами політики Європейського Союзу є при-
ведення у відповідність певних національних кримінально-правових 
приписів, а також діяльність Європолу та – в обмеженому обсязі – 
Євроюсту [3–5]. 
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Що стосується азіатських країн та Далекого Сходу, то протидія 
організованій злочинності, зокрема загально кримінальної спрямо-
ваності, наприклад в Японії покладена в основному на Національне 
Поліцейське агентство Японії, основною задачею якого є попере-
дження злочинності – як первинної, так і вторинної, тобто створення 
умов для того, щоб людина не стала на злочинний шлях, а ставши і 
зійшовши з нього (добровільно або з примусу влади), не опинився на 
ньому ще раз. З метою досягнення вказаних цілей поліцейськими 
Японії використовуються різноманітні способи: від створення «полі-
цейських будок», поліцейських постів до використання негласних 
шатних працівників поліції, що впроваджуються до середини зло-
чинного середовища організованої злочинності [6; 7].  

Отже, враховуючи викладене, можна резюмувати, що особливос-
ті міжнародного співробітництва у процесі протидії організованій 
злочинності загальнокримінальної спрямованості полягають у нала-
годженні постійної взаємодії з іншими правоохоронними органами 
та міжнародними організаціями, до сфери інтересів яких входить 
досліджуване питання. 
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