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Пресреліз 

ДОСЛІДЖЕННЯ «ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ 
ЗНАХОДИТЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ» 

ЖЕНЕВА 22 лютого 2023 р. 

Згідно з останнім дослідженням Центру дослідження незаконних ринків і конфлікту в Україні Глобальної 
ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC), повномасштабне вторгнення Росії в 
Україну в лютому 2022 року порушило діяльність мережорганізованої злочинності в країні, але згодом 
створило нові можливості для незаконної діяльності. 

Автори звіту «Нові рубежі фронту: організована злочинна економіка в Україні у 2022 році» звертають увагу на 
вплив війни на організовану злочинність в Україні. До 2022 року російська та українська організована 
злочинність утворювали найпотужнішу кримінальну екосистему в Європі: згідно з Глобальним індексом 
організованої  злочинності GI-TOC, Росія та Україна посідали перше та третє місця за рівнем злочинності в 
Європі відповідно. Спалах насильства на Донбасі у 2014 році ще більше стимулював деякі незаконні ринки, 
особливо торгівлю зброєю. 

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році співпраця між російською та українською 
організованої злочинністю стала неможливою через політичну ситуацію та логістичні проблеми з 
контрабандою через лінію фронту, де точиться запекла боротьба. Багато українських кримінальних 
авторитетів вирішили залишити країну, а воєнний стан і комендантська година в усій країні певний 
часстримували деякі форми злочинної діяльності. 

Проте дослідження GI-TOC показує, що після цього несприятливого початкового періоду багато форм 
організованої злочинності відновилися, а війна створює для них нові можливості. Величезні потоки 
гуманітарної та військової допомоги разом із послабленням прикордонного контролю стимулювали 
контрабанду та незаконне привласнення чужого майна на заході України, а тисячі солдатів на передовій 
перетворилися на прибутковий новий ринок для наркоторговців. Крім цього, призовники, які намагалися 
уникнути військового призову, сприяли появі нової форми контрабанди людей. Торгівля біженцями та зброєю 
також становить серйозну небезпеку. 

В аналізі мінливої динаміки політичної економіки української організованої злочинності та того, як 
кримінальний ландшафт адаптувався до нової ситуації, автори дослідження підкреслюють важливість 
планування постконфліктного періоду. Хоча воєнні дії на місцях, зрозуміло, забирають усю увагу, широкий 
спектр досліджень вказує на довгострокові ризики відсутності аналізу й протидії ризику організованої 
злочинності після війни. Особливо це стосується корупційних ризиків, пов'язаних з мільярдами доларів, які 
будуть надходити в Україну під час відновлення. 

До вторгнення Україна докладала серйозних і узгоджених зусиль, щоб звести нанівець вплив організованої 
злочинності й корупції в країні. Реально оцінюючи кримінальні ризики, що виникли внаслідок незаконного 
російського вторгнення, це дослідження вказує на кроки,  які допомогли б Україні зберегти ініціативу й вжити 
конкретні заходи у відповідь на мінливу загрозу організованої злочинності у 2023 році та в майбутньому. 

 

Про Центр дослідження 

Центр дослідження незаконних ринків та конфлікту в Україні GI-TOC — це система раннього попередження, 
моніторингу та аналізу тенденцій та нових ризиків в Україні. Він забезпечує актуальний  ідоступний аналіз для 
міжнародних зацікавлених сторін та пропонує  знаряддя для запобігання корупційному використанню коштів на 
відновлення. Для цього на регіональному рівні формується стала мережа суб'єктів, включаючи неурядові 
організації, правоохоронні органи  та громадянське суспільство. Щоб дізнатися більше про центр дослідження, 
натисніть тут. 
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Про Глобальну ініціативу 

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності — це мережа професіоналів, які 
працюють на передовій боротьби з незаконною економікою та злочинними суб'єктами. Завдяки мережі 
глобальних центрів громадянського суспільства з дослідження нелегальної економіки, ми відстежуємо 
тенденції, що розвиваються, і працюємо над створенням доказової бази для політичних дій, поширюємо досвід 
нашої мережі та стимулюємо вжиття багатогалузевих та комплексних заходів у відповідь на низку злочинів. 
Фонд стійкості Глобальної ініціативи підтримує громадських активістів і місцеві неурядові організації, які 
працюють у регіонах, де засилля злочинності суттєво підриває безпеку та шанси на виживання людей. 

Для отримання додаткової інформації або інтерв’ю з членом команди Центру дослідження зв’яжіться з 
Клаудіо Ланді за адресою claudio.landi@globalinitiative.net. 

 


