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Етнічна злочинність в Україні 

Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку Україна 
зазнає значних перетворень: змінюється структура 
економічних відносин, формуються нові суб’єкти власності та 
політичної діяльності, трансформуються базові цінності, 
змінюються життєвий устрій і традиції. Доведено, що цей 
динамізм зумовлює загострення проблем зростання етнічної 
злочинності в інших сферах життя українського суспільства. 
Показано, що етнічні відносини становлять групу 
найскладніших проблем, які впливають на стан злочинності в 
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країнах. Розглянуто деякі підходи до визначення поняття 
етнічної злочинності, а також здійснено аналіз злочинів, що 
вчиняються організованими групами та злочинними 
організаціями, сформованими на етнічній основі.  

Ключові слова: етнічна злочинність; етнічні злочинні 
групи; організовані групи; злочинні організації. 
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Этническая преступность в Украине 

Обосновано, что на нынешнем этапе развития Украина 
находится на пути значительных преобразований: меняется 
структура экономических отношений, формируются новые 
субъекты собственности и политической деятельности, 
трансформируются базовые ценности, меняются жизненный уклад 
и традиции. Доказано, что этот динамизм обусловливает 
обострение проблем роста этнической преступности в других 
сферах жизни украинского общества. Показано, что этнические 
отношения составляют группу самых сложных проблем, которые 
влияют на состояние преступности в странах. Рассмотрены 
некоторые подходы к определению понятия этнической 
преступности, а также проанализированы основные преступления, 
совершаемые организованными группами и преступными 
организациями, которые сформированы на этнической основе. 

Ключевые слова: этническая преступность; этнические 
преступные группы; организованные группы; преступные 
организации.  


