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Постановка проблеми. Організована злочинність на даний час розцінюється як реальна
загроза національній безпеці, в зв’язку з всеохоплюючим характером ії впливу на різні сфери
суспільного життя [8, с.5]. Така думка знаходить
підтвердження в словах В.М.Дрьоміна: «У сферу
кримінальної практики втягнуті десятки мільй онів людей в світі. Володіючи колосальними ф інансовими, людськими, ідеологічними ресурс ами, кримінальна практика впливає на легальні
соціальні процеси …» [5, с.13 -14].
Викликає занепокоєння динаміка зас удження за вчинення всіх видів злочинів в складі
організованих груп або злочинних о рганізацій у
2002-2003 рр. Так, кількість засуджених осіб у
2002 р. склала 1044, а у 2003 р. вона склала 1071,
що вказує на ії збільшення на +2,6%. У 2003 році
порівняно з 2002 роком, спостерігалось зме ншення кількості засуджених осіб за вчинення: 1)
умисного вбивства на -17,4% (з 46 до 38); 2) крадіжки на -23,3% (з 300 до 230); 3) грабежу на 28,9 (з 45 до 32); 4) вимагання на -57,4% (з 47 до
20); 5) шахрайства на -5,1% (з 78 до 74); 6) контрабанди на 72,7% (з 11 до 3); 7) бандитизму на 62,5% (з 88 до 33). В той же час з начно збільшилась кількість засуджених осіб за вчинення: 1)
розбійного нападу на +1,3% (з 225 до 228); 2)
викрадення шляхом демонтажу і іншим спос обом електричних мереж, к абельних ліній зв’язку
і їх обладнання на +168,8% (з 16 до 43); 3) пр ивласнення, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем на
+156,7% (з 30 до 77); 4) незаконного виробниц тва, виготовлення, придбання, зберігання, перев езення, пересилання або збуту наркотичних зас обів або їх аналогів на +62,5% (с 56 до 91); 5) злочинів в сфері господарської діяльності на +97,3%
(с 37 до 73) [4, с.32].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Подібна ситуація не може не звертати на себе
увагу і потребує подальшого всебічного досл ідження феномена організованої злочинності,
пропозиції нових рішень щодо питання протидії
їй. Занепокоєння щодо стану організованої зл о114

чинності висловлюється провідними кримінол огами. Увагу проблемам організованої злочинно сті приділяли і приділяють Л.В.Багрій-Шахматов,
В.М.Бурлаков,
Л.Д.Гаухман,
Г.М.Геворгя н,
В.В.Голіна, І.М.Даньшин, А.І.Долгова, О.Долженков, В.М.Дрьомін, А.Єжов, С.Єфремов,
Н.А.Журавльов,
А.Закалюк,
Н.А.Зелінська,
С.М.Іншаков, О.Кваша, М.Корнієнко, О.М.Костенко, Н.М.Кропачьов, В.М.Кудрявцев, Н.Ф.Куз нєцова, В.В.Лунєєв, К.Марисюк, Г.М.Мінь ковський, Н.А.Орловська, В.О.Туляков, В.Ущаповський, Л.Шеллі, В.Емінов та ін . Однак, на
нашу думку, коли ми ведемо мову про всебі чність досліджень феномена організованої зл очинності, проводити такі дослідження необхідно,
застосовуючи різні підходи .
Автор ставить за мету з’ясувати природу організованої злочинності, застосовуючи так званий
«механістичний» підхід (заснований, зокрема, на
існуючих законах науки фізики) і з’ясувавши її,
запропонувати шлях до протидії їй.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. На думку О. Кваши, «одне з перших питань,
яке потребує чітких відповідей, - це питання про
природу організованої злочинності» [7, с.81],
оскільки «без чіткого усвідомлення, якою є орг анізована злочинна діяльність, в чому полягає її
природа, суттєві властивості, не слід очікувати
значних успіхів у протистоянні цьому виду зл очинності» [7, с.80].
Природу організованої злочинності можна
пояснити рядом характерних для неї загальних
ознак, таких як стійкість організованої злочинн ості, її системність, масштабні сть злочинної діяльності, її цілі, засоби і забезпечення безпеки.
Серед вказаних ознак, на нашу думку, потрібно
особливо виділити стійкість і системність. Саме
ці ознаки можна виділити, проаналізувавши в изначення «організованої злочинності», яке даєт ься в статті 1 Рамкової Конвенції Організації
Об’єднаних Націй проти організованої злочи нності від 21 липня 1997 року [1]. Згідно статті 1
Конвенції "організована злочинність" означає
«групову діяльність трьох або більше осіб, яка
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характеризується ієрархічними зв’язками або
особистими відносинами …». А розкривши вла стивості «стійкість» і «системність», можна зр озуміти що відокремлює організовану злочинність
від інших видів злочинності. Так, «сті йкість»
визначає, крім тривалого характеру злочинної
діяльності, її раціональності і планомірності,
згуртованості учасників, специфічної субкульт ури, ще й такі елементи, як наявність суворої ієр архічної структури, наявність визначених кері вних принципів, високий рівень організації, сув ору дисципліну [7, с.96]. «Системність » ж – це
прямий або опосередкований зв'язок структу рних одиниць організованої злочинності, багат орівневий характер її структури, узгоджений ро зподіл сфер діяльності [7, с.96]. Аналізуючи зміст
таких властивостей організованої злочинності,
вимушено визнаєш високу ступінь небезпеки
цього виду злочинності.
23 вересня 2004 року у м.Одеса на базі
Одеської юридичної академії Одеським інфо рмаційно-аналітичним центром з проблем борот ьби з організованою злочинністю згідно з Цент ром з дослідження транснаціональної злочинності і корупції Американського університету (В ашингтон, США) проведений міжнародний на уково-практичний семінар на тему «Тіньова ек ономіка в інфраструктурі організованої злочинн ості». Автор цього дослідження прийняв безпос ередню участь в роботі семін ару з доповіддю «Тіньова економіка: природа і механізм протидії».
Для з’ясування механізму утворення, існування і
розвитку тіньової економіки (її природи), мо жливості протидії їй автором пропонувалось вик ористовувати знання в області геометричної (пр оменевої) оптики, а саме Закон прям олінійного
розповсюдження світла, у відповідно сті до якого
саме прямолінійністю розповс юдження світла
пояснюється утворення тіні - області, куди не
потрапляє світлова енергія [12, с.315 -320]. Позиція автора з цього питання в икликала критику і
схвалення учасників семінару. Директором Од еського інформаційно-аналітич-ного центра з
проблемам боротьби з організованою злочинні стю В.М.Дрьоміним по завершенню роботи сем інару такий підхід до пояснення механізму утв орення, існування і розвитку тіньової економіки
був названий «механістичним».
Продовжуючи розвивати «механістичну
концепцію» причин злочинності, дозволимо в исунути гіпотезу про можливість пояснити прир оду організованої злочинності з точки зору зак онів науки фізики. Закони фізики, на нашу думку,
також дозволяють пояснити і стан організованої

злочинності сьогодні, можливі шляхи протидії
цьому явищу, в тому числі основні і необхідні.
Отже, спробуємо.
Такі ознаки організованої злочинності, про
які зазначалось вище, як «стійкість» і « системність» (основою якої є «ієрархічність»), як нам
представляється, вказують на її «згуртованість» соціально-психологічний феномен злочинного
співтовариства (організації), обов’язковими ел ементами якого виступають: 1) об’єднання для
вчинення невизначеного числа злочинів і на н евизначений тривалий час; 2) наявність власних
норм, правил, що регулюють внутрішнє життя
злочинного співтовариства; 3) наявність жорс ткої внутрішньої дисципліни і санкції за пор ушення норм злочинного співтовариства [9,
с.377]. Розглядаючи, з точки зору законів фізики,
«згуртованість» як «твердість», а «організов ану
злочинність» як «тіло», зазначимо, що організ ована злочинність являється твердим тілом. Причому, володіючи властивостями «стійкості» і «і єрархічності», структура організованої злочинності
характеризується «кристалічною будовою», що
дозволяє «механістично» розглядати орган ізовану
злочинність в якості «кристалічного тіла».
Твердими тілами в фізиці називають тіла,
які мають кристалічну будову. Тіла, що не мають
кристалічної будови, - аморфні. Істотною зовнішньою ознакою кристалу в природніх умовах
являється його правильна геометрична формула.
Частинки (молекули або атоми) в кристалах ро зташовані в чітко визначеному порядку. Хоча в они і знаходяться в русі, але кожна частинка рухається навколо визначеної точки, подібно маятн ику годинника, т.б. коливається. Саме це можна
спостерігати і досліджуючи структуру організ ованої злочинності і, відмічаючи специфічність ії
внутрішньої структури й організації. Так, напр иклад, Н.А.Морозов в книзі «Злочинність і боротьба з нею в Японії» пише, що в основу організ ованої структури злочинної групи «Борєкудан»
покладені традиційні цінності японської патріа рхальної сім’ї, де сувора регламентація місця і п оведінки кожного ії члена поєднується з безм ежною
відданістю самій сім’ї [11, с.40]. Ми впевнені, що
цій організованій злочинній групі завжди прит аманна сувора регламентація місця і поведінки її
члена, незалежно від місця походження і здійсне ння злочинної діяльності, будь-це Японія, США,
Італія, Росія і Україна. Інакше, таку злочинну ді яльність неможна назвати організованою.
Як бачимо, саме властивість «твердості» або
«кристальності» визначає саму сутність організ ованої злочинності. Позбавившись цієї вл астивості,
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вона припинить своє існування як «о рганізована» і
набуде властивості «рідини» або «аморфності». У
аморфних тіл на відміну від кристалів немає сув орого порядку у розташуванні атомів – тільки найближчі атоми («сусіди») розташовуються в певн ому порядку. І слід відмітити, що суворої повтор юваності у всіх напрямах одного й того ж елементу
структури, яка притаманна для кристалів, в амор фних тілах немає. Використовуючи цю ідею, висл овимо сміливість запропонувати в якості методу
протидії організованій злочинності, кінцевою м етою якої (мається на увазі протидія) є припинення
її існування як «організованої», використати метод
«плавлення твердих кристалічних тіл». Причому
кінцевою метою «плавлення» буде перетворення
«твердого тіла» в «рідке».
Плавлення кристалічних тіл можна поясн ити на підставі атомно-молекулярної теорії побудови речовини. Так, в кристалах молекули (або
атоми) розташовані в суворому порядку, однак
вони перебувають в постійному русі. Оскільки
від швидкості руху молекул залежить темпер атура тіла, то при нагріванні тіла середня шви дкість руху молекул підвищується, і, відповідно,
збільшується і середня кінетична їх енергія. На слідком цього являється збільшення розмаху к оливань молекул (або атомів), і зменшення сил,
що зв’язують їх. Нагрівання тіла до температури
плавлення призводить до такого збільшення розмаху коливань, що порушується порядок розт ашування частинок в кристалах, і, як наслідок,
кристал втрачає свою форму – плавиться, переходячи з твердого стану в рідкий. Висновок: для
того, щоб відбувалось плавлення тіла, необхідна
передача йому теплоти.
При цьому виникає ряд питань. Головними
з них є такі. Що представляє собою «теплота»
для організованої злочинності? Яким чином ві дбувається «плавлення тіла» організованої зл очинності? Якою повинна бути кількість «тепл оти» для «плавлення тіла» орг анізованої злочинності? Відповісти на поставлені питання ми
спробуємо, взявши за основу формулу розраху нку кількості теплоти, нео бхідної для плавлення
кристалічного тіла.
Так, для того, щоби розплавити кристалі чне тіло масою m, необхідна кількість теплоти Qпл
= λ m. Передбачаючи можливі запитання щодо
тлумачення λ (питомої теплоти плавлення) і m
(маси кристалічного тіла), вважаємо за необхідне
їх роз’яснити. Під λ (питомою теплотою плавлення) слід розуміти ту якість і кількість заходів
протидії, що застосовуються до організованої
злочинності на сьогодні. Під m (масою кристалі116

чного тіла) слід розуміти реальний масштаб о рганізованої злочинності. Вказана формула дозв оляє побачити рівень якості і кількості заходів
протидії, що застосовуються щодо організованої
злочинності на сьогодні, а також усвідомити н еобхідність встановлення реальних масштабів о рганізованої злочинності.
В підтвердження цього зазначимо, що дані
судової статистики, які характеризують стан о рганізованої злочинності в Україні і, які наведені
у вступній частині дослідження, свідчать про
недостатнє застосування правоохоронними орг анами тієї «кількості теплоти» ( Qпл), яка здатна
«розплавити кристалічне тіло» організованої
злочинності. Ми вбачаємо в цьому наступні пр ичини: по-перше, неповно встановленні реальні
масштаби організованої злочинності. Пояснень
такому факту доволі багато. Однією з основних
причин можна виділити латентність. Так,
В.М.Дрьомін в статті «Злочинність та ії орган ізовані форми як соціальна практика» припускає,
що із врахуванням високого рівня латентності
окремих видів злочинів, реальна кількість вчин ених злочинів і осіб, що їх вчинили, перевищує
офіційні дані принаймні в 4 -5 раз. [5, с.17].
По-друге, що стосується якості і кількості
заходів протидії організованій злочинності на
сьогодні, то вони не заслуговують особливої п охвали. На це є певні підстави. В 2004 році професором кафедри теорії кримінального процесу і
судоустрою Національної академії внутрішніх
справ України, кандидатом юридичних наук, д оцентом, полковником міліції Н.С .Карповим автору дослідження люб’язно надані для роботи в
наукових цілях дані емпіричних досліджень
«Криміналістичне дослідження злочинної діял ьності, засобів і методів боротьби з нею (дані е мпіричних досліджень)», проведені протягом
2000-2003 рр.
Аналіз даних емпіричного дослідження,
проведеного Н.С.Карповим, свідчить про орган ізацію і реалізацію анкетування і опитування н ачальників ряду МВ-РВВД України; слідчих і
оперативних працівників органів України, Росі йської Федерації, республік Бєларусь, Казахстан,
Узбекістан, Молдова; працівників відділів опер ативної інформації, практичних працівників Укр аїни; населення України, Російської Федерації,
Бєларусі, Молдови, Узбекістана, Азербайджана,
Арменії, Грузії, Казахстана; студентів (слухачів)
вузів України, Російської Федерації, Латвії; зас уджених осіб (в тому числі засуджених працівн иків правоохоронних органів); суддів і адвокатів
України. Згідно даних анкетування 568 начал ь-
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ників МВ-РВВД в 2001 році, основні недоліки в
діяльності по боротьбі зі злочинністю обумов лені: 1) підвищенням рівня професіоналізму зл очинності (91,4%); 2) низьким рівнем матеріал ьно-технічного забезпечення діяльності правоох оронної системи (88,6%); 3) корумпованістю де ржавних структур з організованою злочинністю
(81,4%); 4) відсутністю методи чних і практичних
посібників, які відповідають вимогам практики
боротьби з сучасною злочинністю (65%); 5) н изьким рівнем підготовки юридичних кадрів
(62,9%); 6) «офіційною» комерціалізацією підх оду до вирішення проблем забезпечення життєд іяльності підрозділів правоохоронних органів /
«придбання» техніки, канцелярських товарів,
бензину, ремонт службових приміщень і т.п. на
«спонсорській» основі (62,3%); 7) низьким рі внем професіоналізму практичних працівників
(53,5%); 8) відсутністю зацікавленості практи чних працівників в результатах своєї праці
(53,5%); 9) недостатнім ставленням держ ави і
суспільства до авторитету і гідності працівників
цих органів (45,7%); 10) відсутністю цілеспрям ованої і предметної діяльності державних органів
по боротьбі зі злочинністю ( 39,8%). Причому, в
якості трьох основних причин вказані: 1) низ ький рівень матеріально-технічного забезпечення
діяльності правоохоронних органів (36,4%); 2)
корумпованість державних структур (21,6%); 3)
комерціалізація рішення проблем забезпечення
життєдіяльності
правоохоронних
органів
(18,1%). На думку цих же опитаних осіб, відсу тня достатність забезпечення боротьби з організ ованою злочинністю по лінії: 1) законодавства
(84,7%); 2) організації діяльності і взаємодії пр авоохоронних структур (80,5%); методич ного забезпечення (84,7%). Причому 100% опитаних
заявили про необхідність дослідження злочинн ості на рівні злочинної діяльності. А аспектами
злочинної діяльності, по яким необхідна дода ткова інформація, являються: 1) напрями і форми
функціонування злочинної діяльності (95,2%); 2)
тактичні аспекти злочинної діяльності (95,1%);
3) організаційна структура злочинних формувань
(94,5%); 4) комплектування і підготовка кадрів
злочинних формувань (94,2%); 5) система розв ідки і контррозвідки (93,1%); 6) корумповані
зв’язки (89,3%); 6) способи вирішення спорів
між злочинними угрупованнями (88,9%); 7) фо рми міжнародного злочинного співробітництва
(88,6%); характер матеріально -технічного забезпечення злочинної діяльності (87,7%); надання
підтримки і допомоги учасникам зл очинних формувань [6, с.1-4].

Дані опитування Н.С.Карповым 3923 слі дчих України в 2002 році показали, що недоліки в
діяльності по боротьбі зі злочинністю обумовл ені: 1) відсутністю цілеспрямованої і предметної
діяльності державних органів по боротьбі зі зл очинністю (59,7%); 2) підвищенням рівня проф есіоналізму злочинності (87,0%); 3) низьким рі внем підготовки юридичних кадрів (46,8%); 4)
відсутністю методичних і практичних посібн иків, які відповідають вимогам практики в бор отьбі з сучасною злочинністю (53,8 %); 5) корумпованістю державних структур з організованою
злочинністю (73,7%); 6) низьким рівнем матері ально-технічного забезпечення діяльності прав оохоронних органів (87,1%); 7) «офіційною» к омерціалізацією підходу до вирішення проблем
забезпечення життєдіяльності підрозділів прав оохоронних органів (51,9%); 8) низьким рівнем
професіоналізму практичних працівників прав оохоронних органів (46,4%); 9) плинністю кадрів
(71,3%); 10) недостатнім ставленням держави і
суспільства до авторитету і гідності працівників
цих органів (76,5%); 11) відсутністю зацікавл еності працівників правоохоронних органів в р езультатах свої праці (41,9%). Все це в комплексі,
як ми вважаємо, і служить зменшенню кількості
виявлених злочинів, вчиненими організованими
групами або злочинними організаціями.
Згідно даних судової статистики у 2004 р оці на 4,8% зменшилась кількість виявлення таких
злочинів [4, с.29]. Особливо це стосується злоч инів у сферах привласнення, розтрати майна або
заволодіння ним шляхом зловживання служб овим становищем і злочинів в сфері господарської
діяльності. Станом на 2003 рік в країні злочи нними угрупованнями вчинено 681 злочин в сфері
високих технологій [3, с.44]. Опитані слідчі в иділяють багато причин наявності недоліків в б оротьбі зі злочинністю, але ми назвемо лише три
основні причини: 1) низький рівень матеріально технічного забезпечення правоохоронної сист еми (61,4%); 2) ставлення держави і суспільства
до авторитету і гідності практичних працівників
правоохоронних органів (56,4%); 3) корумпов аність державних структур з організованою злочинністю [6, с.6-7]. Опитування 3579 операти вних працівників України в 2002 році показав, що
ними виділяються такі ж недоліки в діяльності
по боротьбі зі злочинністю: 1) 43,3%; 2) 81,7%;
3) 32,8%; 4) 44,8%; 5) 77,2%; 6) 87,3%; 7) 3 7,0%;
8) 30,6%; 9) 55,2%; 10) 55,7%; 11) 56,4%. Як о сновні недоліки ними виділяються: 1) низький
рівень матеріально-технічного забезпечення ді яльності правоохоронної системи – 87,3%; 2) під-
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вищення рівня професіоналізму злочинності –
81,7%; 3) корумпованіст ь державних структур з
організованою злочинністю – 77,2% [6, с.13-14].
Однак корумпованість державних структур як
сама головна причина розглядається практичн ими працівниками, згідно звідних даних анкет ування, в яких прийняли участь у 2001 році 1315
осіб. Такої думки притримуються 81,5% респо ндентів [6, с.6].
Незадовільно оцінюють діяльність нашої
держави по боротьбі зі злочинністю населення
України. Так, 50,9% з 3491 опитаної особи в исловлюються «незадовільно», а «позитивно» –
всього лише тільки 2,4%. Задов ільно ставляться
до такої діяльності держави 20,3%. Питома вага
людей, які оцінюють таку діяльність вкрай нег ативно – 26,4%. Населенння України вважає о сновними недоліками, якими обумовлена діял ьність по боротьбі зі злочинністю, такі: 1) відсу тність цілеспрямованої і предметної діяльності
державних органів по боротьбі зі злочинністю
(60,9%); 2) підвищення професіоналізму і орган ізованої злочинності (86,5%); 3) корумпованість
державних структур з організованою злочинні стю (95,5%); 4) низький рівень матеріаль нотехнічного забезпечення діяльності правоох оронних органів (81,3%); 5) незадовільний рівень
професіоналізму працівників правоохоронних
органів (50,4%); 6) ставлення держави і суспіль ства до авторитету і гідності працівників цих о рганів (41,6%); 7) незаці кавленість працівників
правоохоронних органів в результатах свої праці
(58,7%). Основними причинами такого положе ння населення України вважає: 1) відсутність ц ілеспрямованої і предметної діяльності держа вних органів по боротьбі зі злочинністю (74,2%);
2) підвищення професіоналізму і організованої
злочинності (63,4%); 3) корумпованість держа вних структур з організованою злочинністю
(67,8%); 4) низький рівень матеріально -технічного забезпечення діяльності правоох оронних
органів (52,4%); 5) незадовільний ріве нь професіоналізму працівників правоохоронних органів
(33,9%); 6) недостатнє ставлення держави і су спільства до авторитету і гідності праці вників цих
органів (25,9%); 7) незацікавленість працівників
правоохоронних органів в результ атах свої праці
(36,3%) [6, с.36-42]. Що ж стосується аспекту
ставлення суспільства до авторитету і гідності
працівників правоохоронних органів, то згідно
результатів соціологічного дослідження Центра
імені О.Разумкова, 77% респондентів заявили,
що їм відомі випадки порушення прав людини
співробітниками правоохоронних органів, а 31%
118

розцінюють зустріч з міліціонером як фактор
небезпеки [10, с.6].
Вважаємо за необхідне звернути увагу і ще
на одну проблему протидії організованій зл очинності, виходячи з позицій «механістичного»
підходу. Кристалічне тіло здатне не тільки пл авитись, але і твердіти. При твердінні кристалі чного тіла все відбувається в порядку, зворотному
плавленню: середня кінетична енергія і шви дкість молекул в охолодженій розплавленій реч овині зменшуються. Далі спостері гається процес,
при якому сили тяжіння намагаються знову тр имати такі повільно рухомі м олекули один біля
одного. Наслідком цього є впорядкування розт ашування частинок. Зворотний пла вленню процес
у фізиці отримав назву «кристалізація».
Процес «кристалізації » організованої злочинності можна охарактеризувати як процес ст ановлення злочинності заново «організованою».
Причиною цьому є припинення подачі «кількості
теплоти» (Qпл), яка «розплавила кристалічне т іло» організованої злочинності до цього. Попер едити «кристалізацію» організованої злочинності
– постійно підтримувати її «температуру пла влення» - не знижувати якості і не знижувати к ількості заходів протидії злочинності, які вист упають в якості «Q пл». Процес «кристалізації» організованої злочинності не тільки небезпечний
для суспільства, але і зда тний звести нанівець всі
зусилля держави і суспільства, спрямовані на пр отидію цьому виду злочинності. В зв’язку з цим,
необхідне постійне піклування проблемами орган ізованої злочинності, фінансування, координація,
покращення всієї діяльності по протидії і т.д.
Отже, використання «механістичного» пі дходу при з’ясуванні природи організованої зл очинності і шляху протидії їй, дозволило пр ийти
нам до таких висновків:
1. Феномен організованої злочинності п отребує всебічного дослідження, з застосуванням
різних підходів. Природу організованої злочи нності можна пояснити рядом характерних для неї
основних властивостей, таких як стійкість і си стемність, аналіз яких вказує на високу ступінь
небезпеки цього виду злочинності.
2. Володіючи властивостями «стійкості» і
«ієрархічності», структура організованої злочи нності характеризується «кристалічною будовою»,
що дозволяє «механістично» розглядати орган ізовану злочинність в якості «кристалічного т іла». А властивість «твердості» або «кристальності» визначає саму суть організованої злочинно сті як «організованої».
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3. В якості шляху протидії організованій
злочинності потрібно виділити повне встано влення ії реальних масштабів і підвищення якості
і кількості заходів протидії, які застосову ються
щодо неї. Причому всі вказані заходи повинні
здійснюватись постійно і бути адекватними силі
і розмірам організованої злочинності.
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ORGANIZED CRIME: NATURE AND WAY OF COUNTERACTION
(THE "MECHANISTIC" APPROACH)
Summary
In this article thе author contends that the phenomenon of organized crime requests comprehensive i nvestigation (with application of various approaches) and it is possible to explain the nature of organized
crime by its basic characteristics (such as stability and systemity ), analysis of which suggests on excessive
degree of danger of the given kind of criminality. On the author’s opinion, the structure of organized crime ,
through possession of such properties as "stability" and "hierarchity", is “mechanisticly” characterized as "a
crystal structure” and property of "hardness" or "crystallity" predetermines essence of organized crime as
"organized". The author holds that as a way of counteraction to organized crime, the full establishment of its
real scales and improvement of quality and quantities of measures of the counteraction, used in relation to it,
are necessary. And all aboved measures should be carried out constantly and to be adequate to force and
sizes of organized crime.
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