Кримінальна економічна складова корисливої злочинності в нашій
державі має відносно невелику питому вагу (не більше 10% у загальній
структурі зареєстрованої злочинності), але за масштабом деструктивних
наслідків (прямих та непрямих збитків, відтоку капіталів, нівелювання
ділового іміджу українських виробників, зниження інвестиційної привабливості) та криміногенними потужностями (формуванням корпоративно-організованих форм злочинного господарювання, міжнародними
зв’язками із транснаціональними злочинними організаціями, латентизацією із корупційним забарвленням) економічна девіантність становить пряму загрозу національній безпеці та потребує кримінологічноупереджувального впливу.
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ДІТИ-БІЖЕНЦІ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ЗАГРОЗИ
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Міграція супроводжується постійною загрозою зростання випадків
торгівлі людьми, особливо для неповнолітніх осіб, які мігрують без
супроводу дорослих. За результатами дослідження GlobalSlaveryIndex
фонду WalkFreeFoundation майже 46 мільйонів осіб у 167 країнах світу
живуть у сучасному рабстві, ці люди є жертвами торгівлі людьми, примусової праці, сексуальної експлуатації тощо. Число сучасних рабів у
світі порівняно з минулорічними даними зросло на 28 % [2].
Попри існування у 158 країнах законів, які передбачають кримінальну відповідальність за цей злочин, випадків засудження за торгівлю
людьми у світі вкрай мало, зазначають в Управлінні ООН з наркотиків
і злочинності. А у 15 відсотків країн взагалі не зафіксовано жодного
випадку засудження за цей злочин [3].
Понад 1,2 млн людей втекли від бідності та війни у 2015 році у сподіваннях знайти спокійний притулок в Європі. Ця тенденція продовжилася і 2016-2017 роках. В самій лише Туреччині живуть 2,7 млн сирійських біженців. Оскільки далеко не всі дорослі можуть працювати в
Туреччині через надто складний трудовий кодекс, тягар заробітків все
частіше лягає на плечі сирійських дітей, які не відвідують школи. До
війни рівень грамотності у Сирії сягав 95% [4].
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Так, за даними неурядової організації SavetheChildren. всього у
2015 році в Європу прибуло 26 тис. дітей та підлітків без супроводу
дорослих [8].
Діти складають непропорційно велику частку біженців у світі: в цілому вони становлять третину всього населення світу, при цьому їх
число дорівнює близько половині усіх біженців.
28 мільйонів дітей змушені залишити свою Батьківщину в результаті військових конфліктів, серед них 10 мільйонів отримали статус біженців, 1 млн мають статус шукачів притулку і близько 17 мільйонів дітей є внутрішньо переміщеними особами, тобто не залишили межі
своїх країн [7].
За даними Європолу, в Європі без вісті пропали 10 тисяч дітейбіженців. Велика кількість дітей могла пропасти у першій країні на
шляху до Європи – Греції. Так, саме Греція прийняла перший мільйон
біженців, що вирушили до Європи на човнах у 2015 році. Однак, на
той час грецька влада не змогла забезпечити надійну реєстраційну
процедуру та перевірку особи прибуваючих біженців, за що владу країни не раз критикували європейські правозахисники. Так, п'ять тисяч
неповнолітніх зникли в Італії, ще тисяча – в Швеції.
За період з 2011 по 2016 роки в Британію без батьків або опікунів
прибули 9287 неповнолітніх. Більшість із них були розподілені у дитячі
будинки або прийомні сім'ї. З 2007 по 2015 роки понад чотири тисячі
сиріт, які претендують на отримання статусу біженця, були змушені
покинути країну [6].
Станом на травень 2016 року за даними Фінської поліції безпеки
близько 2,5 тисячі біженців зникли із пунктів прийому. Федеральна
кримінальна поліція Німеччини повідомила, що в 2016 році число
зниклих в країні мігрантів молодше 18 років досягло 8 тис. 991 осіб.
При цьому за весь 2015 рік на території країни пропали 5 тис. 835 неповнолітніх мігрантів [6].
Згідно з новою доповіддю ООН, 60% жертв торгівлі людьми – іноземці, які приїхали в країну, де були скоєні злочини. Велика частина
з них – мігранти. В країнах Європи, Азії та Близького Сходу серед
жертв торгівлі людьми зростає число осіб з Сирії, Іраку та Сомалі,
79% з них – жінки і діти – заявив представник Управління ООН
з наркотиків і злочинності Д. Брандоліні [5].
У 2015 році нараховувалося 60 мільйонів біженців та вимушено переселених осіб, у Африці тисячі дорослих і дітей, змушених мігрувати,
стають жертвами торгівців людьми.
Міжнародна організація з міграції (IOM) ООН протягом 10 місяців
провела опитування понад 9 тис. мігрантів, які прибули в Європу на
човнах по Середземному морю та заявила, що з них, понад 70 % мігрантів, ставали жертвами торгівлі людьми, незаконної торгівлі органами і експлуатації праці. Майже три чверті респондентів зазначили, що
під час транспортування вони зазнавали експлуатували.
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Майже половина опитаних (49 %), переважно мігрантів із Лівії знаходилися у заручниках з метою подальшого отримання викупу. Інша
половина мігрантів повідомила, що під примусом зброєю їх примушували безоплатно працювати. Для інших, примусова праця була єдиним
способом звільнення з полону і «бронювання» місця на човні в Європу. 6 % заявили, що були свідками примусу осіб, які перебували в полоні та інших, до здачі крові, або продажу власних органів для оплати
частини подорожі [1].
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ
КРИМІНОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСУДЖЕНИХ
Одним з основних напрямків вдосконалення діяльності пенітенціарних систем найбільш розвинених зарубіжних країн є запровадження
сучасних цілей відбування покарання. Як зазначають деякі фахівці,
програми реабілітації злочинців не діють так ефективно, як це пропа-
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