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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Метою даної лекції є набуття та поглиблення знань слухачів щодо 

правових основ, сутності та особливостей діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції у сфері протидії нелегальній міграції, формування вмінь 

та навичок у сфері реалізації адміністративного та міграційного законодавства, 

правильного тлумачення та реалізації законодавчих норм у практичній 

діяльності органів (підрозділів) поліції. 

Формування у працівників поліції знань, вмінь та навичок, які 

відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад 

працівників Міністерства внутрішніх справ та завданням, які ставляться перед 

поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що 

передбачає досягнення відповідного рівня підготовки слухача. 

 

ВСТУП 

Прагнення до зміни місця, є однією з основних характерних особливостей 

людини. Більше півстоліття тому, з прийняттям Загальної декларації людини 

право на свободу пересування отримало міжнародне визнання. Стаття 13 цієї 

Декларації свідчить: "Кожна людина має право вільно пересуватись та обирати 

собі місце проживання в межах кожної держави", "Кожна людина має право 

залишити та повернутись в будь яку країну, включаючи свою власну". 

Розвиток сучасного світу вже неможливо уявити без процесів міграції 

населення. Являючись одним із проявів процесу глобалізації, міграція в цілому 

позитивно впливає на соціально-економічний і політичний розвиток держав, 

сприяє інтеграції міжнародної спільноти, культурному зближенню народів, 

розвитку виробничих сил.  

Разом з тим, якщо міграційні процеси носять не керований характер, що 

призводить до порушення встановлених міграційних норм та правил, рівень 

забезпечення безпеки держави різко знижується. Особливо це необхідно 

враховувати в даний період, коли світова спільнота зіткнулась з безпрецедентним 

розмахом терористичних загроз та насилля.  

Нелегальна міграція – це соціальне явище, викликане насамперед різним 

рівнем розвитку країн, розбіжностями в рівнях достатку населення. Кожна країна 

світу на певному відрізку свого існування стикається з цією проблемою. 

Високий рівень життя, стабільність політичної та економічної системи 

розвинутих держав приваблює громадян сусідніх країн, прагнучих, за будь що 
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потрапити туди в пошуках кращої долі. Дана обставина і тягне за собою 

виникнення такого феномену як нелегальна міграція. 

Нелегальна міграція несе в собі цілу низку негативних факторів що 

створюють загрозу вітчизняній економіці, національному ринку праці, 

громадському порядку та громадській безпеці. З нелегальною міграцією 

найчастіше пов'язують зростання правопорушень, поширення небезпечних 

хвороб, торгівлю наркотиками та людьми (насамперед жінками та дітьми). 

Особливо небезпечною та ганебною є торгівля людьми.  

Останнім часом відчувається зростання соціальної напруги серед 

населення, що відбувається з причин не сприйняття мігрантами національного 

образу життя, сталих традицій та релігійного уявлення. Дана ситуація призводить 

до виникнення, таких негативних явищ в суспільстві, як мігрантофобія, 

ксенофобія, расизм, націоналізм, шовінізм  тощо.  

Тому, все частіше питання протидії нелегальній міграції привертають увагу 

наукового суспільства та стають головною темою гострих дискусій.  

На жаль, слід констатувати, що на сьогодні в Україні, відсутній ефективний 

комплекс дій, що здатен викорінити нелегальну міграцію як явище. Тому, щоб 

побороти, та досягти результатів, потрібно ефективно діяти. Діяти комплексно та 

на всіх рівнях, діяти та мислити довгостроковим та стратегічними категоріями, а 

не лише категоріями однієї виборчої кампанії.  

Зростання масштабів незаконної міграції прямо пов’язано з загрозою 

національній безпеці держави, про що неодноразово наголошувалось 

державними інституціями під час засідань Ради національної безпеки та 

оборони.  

Маючи в своєму підпорядкуванні значні важелі впливу та можливості, 

розраховуючи на розгалужену інфраструктуру та досвідчених працівників, 

виключно МВС має безперечні можливості щодо практичної реалізації свого 

основного завдання – протидія нелегальній міграції.  

Набуваючи організованого характеру, нелегальна міграція вносить 

корективи у свої дії залежно від заходів протидії, які вживає держава, і тому 

способи нелегального перебування на території України та перетинання 

державного кордону постійно змінюються та вдосконалюються, а отже повинні 

удосконалюватись заходи протидії таким явищам, першочерговим з них є 

належне правове забезпечення протидії нелегальній міграції в Україні.  

 

 

ПИТАННЯ І.  

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ 

 

Наша країна знаходиться на перехресті шляхів "між Сходом і Заходом". 

Таке геополітичне положення значною мірою визначало протягом багатьох 

століть історичні, культурологічні, духовні й політичні особливості розвитку 

України. 
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Після розпаду радянського союзу, та набуттям Україною незалежності, її 

географічне положення почали активно використовувати з метою нелегальної 

міграції, транспортування мігрантів та торгівлі людьми. У той самий час Україна 

відігравала важливу роль у стримуванні потоків нелегальної міграції зі Сходу до 

країн Центральної та Західної Європи. 

Міграційні переміщення, процеси, міграційний простір, еміграція, 

імміграція, депортація, нелегальна міграція – ці поняття все більше входять до 

наукової термінології практичного використання. Вони відображають складні та 

болісні процеси, що забарвлені темними кольорами трагедій людських доль, 

несправедливості та брутальності. Можливо, саме з цієї причини міграційні 

процеси перебувають у центрі уваги європейського співтовариства і 

національних урядів демократичних країн, а їх вирішення є дуже актуальним. 

На сучасному етапі розвитку суспільства значно збільшилася нелегальна 

міграція, що перетворилася на світову проблему. На початку 90-х років в Європі 

перебувало близько 2 млн. нелегалів, у США – 6 млн. (а за деякими джерелами – 

13 млн.), в Японії – менше 300 тис., у Малайзії – близько 500 тис., у Росії – від 

500 тис. до 1 млн., в Україні – до 100 тис.
1
 На сьогодні кількість нелегальних 

мігрантів в названих країнах збільшилась майже в п’ять разів.  

Не обійшли ці проблеми і нашу державу. Так, за даними ООН 

(www.un.org), UN Statistics Division – спеціальний підрозділ ООН, що займається 

збиранням та обробкою статистичної інформації та координує міжнародні 

статистичні програми, провів дослідження кількості мігрантів в різних країнах 

світу. Результат для України не втішній. За станом на 2005 рік, Україна входить 

до першої п’ятірки країн із найбільшою кількістю іммігрантів (посідає четверте 

сходинку після США, РФ та Німеччини). Приблизна кількість мігрантів в 

Україні, за даними ООН, становить 6 947 тис. осіб. За часткою іммігрантів серед 

населення, Україна посідає 19 місце в світі (14%). 

Згідно із середньоєвропейськими квотами, без негативних наслідків для 

держави, кількість мігрантів не повинна перевищувати 0,1 % від кількості 

населення в країні. Таким чином, "безболісно" Україна може прийняти близько 

50 тис. іноземців.
2
 

 Як бачимо, Україна не залишилася осторонь від міграційних процесів, 

основна причина тому – "вдале" географічне положення. Для більшості мігрантів 

вона є транзитною базою на шляху до економічно розвинених держав. 

Нелегальна міграція є одним із чинників, який дедалі більше привертає 

увагу правоохоронних органів нашої держави. Вона втрачає стихійний, 

спонтанний характер і поступово як один із прибуткових видів злочинної 

діяльності підпадає під вплив різноманітних злочинних угруповань. Сьогодні, на 

                                                           
1
 Политика иммиграции и натурализации в России : состояние дел и направления развития / под ред. С. Н. 

Градировского. — М., 2005. –– 183 с. 

 
2
 Картунов О. В. Міграційні процеси у сучасному світі : світовий, регіональний, національний виміри (потенційний 

апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) / Картунов О. В. // Енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка. –– К. : 

Довіра, 1998. –– С. 421. 
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наш погляд, доцільно вести розмову про організовану контрабанду людьми, 

незаконне переміщення через кордон живого товару. 

При здійсненні аналізу проблематики нелегальної міграції існують певні 

труднощі у зв’язку із тим, що дане явище вивчається найчастіше без 

відокремлення від загальних міграційних процесів. Лише протягом останнього 

десятиріччя почали з’являтися наукові дослідження, котрі спеціально 

присвячуються проблемам нелегальної міграції.  

В Україні, починаючи з 90-х років ХХ ст., було опубліковано значну 

кількість робіт, присвячених міграційній проблематиці, причому було 

розставлено нові акценти, які безпосередньо відображали соціальні та політичні 

зміни після розпаду СРСР.  

Наукові дослідження закордонних та вітчизняних дослідників, їх 

доктринальні положення, істотно розширюють межі вивчення легальної та 

нелегальної міграції. Вони дозволяють визначити необхідні рекомендації та 

висновки, пов’язані із раціональним розв’язанням міграційних проблем в 

інтересах суспільства і є фундаментальним підґрунтям нормотворення як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. 

Варто звернути увагу на різні погляди держав щодо нелегальної міграції, а 

також – досить значну розбіжність інтересів через розташування держав у 

міграційному "ланцюгу" (країни походження – транзиту – прийняття). Кожна 

країна має проблеми хоча б з одним із них; тим часом як країни Південної та 

Східної Європи беруть участь в усіх трьох етапах: відправленні, транзиті, 

прийнятті.
3
 Таким чином, якраз те, що проблема транзитної та нелегальної 

міграції торкнулась більшості країн і спровокувала виникнення загальних 

проблем, – стало вагомою підставою для спільної координації державної 

політики та міжнародного співробітництва.  

Саме тому проблему нелегальної міграції варто розглядати у контексті 

такого глобального явища, як міжнародна міграція. Відповідно наукове 

дослідження цієї проблеми слід здійснювати, принаймні у трьох вимірах – 

міжнародному, європейському та національному.
4
 Адже міграційні процеси 

прямо стосуються соціальних переміщень у планетарному масштабі та соціальної 

мобільності населення в національному просторі. Звідси – надзвичайна 

загостреність міграційних проблем, від розв’язання яких залежить майбутнє тих 

чи інших країн.  

Слід наголосити на тому, що найважливішим регулятором 

внутрішньодержавних і міжнародних суспільних відносин є право. Як 

комплексне суспільне явище, міграція також є об’єктом регулювання як 

національних законодавств, так і безумовно міжнародного права. "Міжнародна 

міграція породжує міжнародні проблеми" – пише авторитетний дослідник цього 

питання Р. Плендер. – Зрозуміти цю істину, значить зробити перший крок до 

                                                           
3
 Нелегальна міграція та торгівля жінками : у 2 кн. / за ред. Ю. Римаренка. –– Кн. 1. –– К. : ІДП НАН, КУП, НАВС, 

2001. –– 482 с. 
4
 Голобородько Д. В. Поняття та ознаки нелегальної міграції у міжнародному, європейському та національному 

вимірах / Голобородько Д. В. // Право і суспільство. –– 2007. –– № 1. –– С. 119––124. 
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формулювання і, можливо, розв’язання деяких правових проблем надзвичайного 

значення і складності."
5
   

Пізнавальний процес будь-якого явища (у тому числі й міжнародної 

міграції) не може відбуватися без осмислення системи понять, тобто 

інструментарію нового циклу пізнання, розширення горизонту, розпізнавання. 

Існуючий різнобій у вживанні понять і термінів, їх нез’ясованість, відсутність їх 

розмежування за обсягом та значенням, як у наукових дослідженнях, так і у 

міжнародно-правових актах, – усе це свідчить про те, що осмислення 

міграційного буття з його багатогранними проявами та наслідками не отримало 

ще належної уваги. На наш погляд, наукова концепція міграційної сфери – це 

понятійна система, яка є відкритою для поступового збагачення термінологічного 

змісту та емпіричних даних, впровадження нових наукових понять. 

Ю.І. Римаренко справедливо пропонує, так звану, "піраміду концептів" 

щодо міжнародної міграції взагалі. На вершині піраміди міститься поняття 

міграції, дещо нижче – міграційного буття або міграційного простору, і лише 

зовсім внизу, на уявній площині основи піраміди розташовуються базисні 

поняття та терміни, що стосуються міграційних процесів.
6
  

Саме така піраміда, на наш погляд, є найбільш вдалою для концептуальної 

розробки та вивчення поняття "нелегальна міграція", оскільки вона є нічим 

іншим, як складовою частиною явища міграції, а з’ясування сутності та місця 

нелегальної міграції в структурі міграційних процесів безпосередньо залежить від 

розуміння міграції взагалі.  

Аналіз тематичної наукової літератури свідчить про те, що із незначними 

відмінностями під міграцією слід розуміти переміщення людей між країнами, 

адміністративно-територіальними утвореннями; поселення, пов’язане, 

здебільшого, з тимчасовою або постійною зміною проживання, роботи, укладу 

життя.  

Нелегальна міграція характеризується тим, що її суб’єкти залишають 

країну свого постійного проживання і опиняються на території інших держав без 

офіційного дозволу. Слід відзначити, що останнім часом, термін "нелегальна 

міграція" почав активно використовуватися у нормативних джерелах (як 

національних, так і міжнародних), наукових дослідженнях, причому в різних 

галузях права, засобах масової інформації, наукових конференціях. Але, як 

видається, чіткого визначення та погодження з характерними ознаками цього 

явища не існує. 

 Виходячи із цього, ми вважаємо доцільним зупинитися саме на цьому 

моменті.  

Термін "нелегальна міграція" - загальноприйняте поняття на визначення 

руху людей через державні кордони з порушенням правових норм. Терміни 

"нелегальна міграція та "незаконна міграція" вживають як синоніми. Однак 

термін "незаконна міграція" найчастіше вживають в офіційних документах, тим 

                                                           
5
 Plender R. International Migration law / Plender R.  –– Leiden : A. W. Sijthoff, 1972. –– P. 1. 

 
6
 Нелегальна міграція та торгівля жінками : у 2 кн. / за ред. Ю. Римаренка. –– Кн. 1. –– К. : ІДП НАН, КУП, НАВС, 

2001. –– 482 с. 
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часом як поняття "нелегальна міграція" властиве науковим дослідженням і 

публіцистичним текстам. 

Українське законодавство не містить визначення терміна "нелегальна 

(незаконна) міграція" або "нелегальний (незаконний) мігрант".  

Єдине виключення з цього становить наказ МВС України від 01.12.2003р. 

№1456 від "Про затвердження Інструкції про порядок продовження терміну 

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства", що визначає  

незаконного (нелегального) мігранта як іноземця або особу без громадянства,  

які незаконно перетнули державний кордон будь-яким способом (поза 

пунктами  пропуску через державний кордон або в пунктах пропуску через 

державний  кордон, але з уникненням прикордонного контролю) і протягом 3-х 

робочих днів не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи 

отримання притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, 

які законно прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну 

перебування втратили  підстави для подальшого перебування та ухиляються від 

виїзду з України. Зазначене визначення згаданої дефініції на сьогодні є доволі 

застарілим та юридично некоректним, а тому потребує негайного коригування 

та закріплення на законодавчому рівні.  

Водночас суть норм міграційного законодавства України, що визначають 

відносини держави та іноземців і осіб без громадянства, які на незаконних 

підставах перебувають в Україні або перетинають її державний кордон, 

відповідає прийнятому в міжнародному праві та нормативних документах 

Європейського Союзу визначенню "нелегальної міграції". 

Щоправда, в офіційній термінології ООН замість терміна "нелегальна 

міграція" переважно вживають термін "неврегульована міграція", а замість 

терміна "нелегальний мігрант" "неврегульований" або "мігрант або іноземець без 

належних документів".
7
 Ці поняття відображають так званий гуманістичний 

підхід до явища нелегальної міграції, що базується на парадигмі прав людини. У 

його основі лежить принцип індивідуальної свободи, свободи переміщення, 

свободи вибору місця проживання. 

На відміну від міжнародного права в національних законодавствах і 

нормативних актах ЄС переважає поняття "незаконна або нелегальна міграція", 

яке відображає пріоритетність інтересів держави, що заходять у конфлікт 

інтересів з базовим правом людини на свободу пересування. Однак головне: 

явище, яке визначається всіма переліченими поняттями, одне й те саме. 

Згідно з визначенням Міжнародної організації з міграції неврегульована 

міграція - це рух осіб, що відбувається з порушенням норм країн виїзду, транзиту 

та призначення. З перспективи країн призначення, це незаконний в'їзд, 

перебування або працевлаштування в країні, який означає, що мігрант не має 

права або належних документів, яких вимагає імміграційне законодавство країни 

для в'їзду, проживання або роботи. З перспективи країн походження, це означає, 

                                                           
7
 Globalization, Migration and Development. –– Paris : OECD, 2000. –– P. 33. 
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особа перетинає міжнародний кордон без дійсного паспорта чи проїзного 

документа або не відповідає адміністративним вимогам для виїзду з країни.
8
  

В документах Європейського Союзу найчастіше вживається поняття 

"нелегальна міграція". Це поняття визначає нелегальний в'їзд або перебування в 

країнах-членах. По-перше, нелегальна міграція існує в разі незаконного перетину 

кордону, перетину кордону з фальшивими або підробленими документами. По-

друге, у разі законного в'їзду в країну та перебування після закінчення терміну дії 

дозволу на перебування, по-третє, законне перебування стає нелегальним, коли 

особа працевлаштовується або займається господарською та іншою діяльністю, 

не дозволеною в'їзною візою.
9
  

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства", незаконна міграція існує в разі порушення встановленого порядку 

перебування в Україні: "тобто проживання без документів на право проживання в 

Україні, або проживання за недійсними документами, недотримання 

встановленого порядку реєстрації або пересування і вибору місця проживання, 

працевлаштування, ухилення від виїзду після скінчення терміну перебування, а 

також за недотримання правил транзитного проїзду через територію України".
10

  

В той же час слід зазначити, що нелегальне переправлення мігрантів є лише 

частиною більш загального процесу нелегальної міграції, і тому було б корисним 

розрізняти дії, що набирають форми організованого нелегального переправлення 

мігрантів, та більш прості засоби нелегального в’їзду, якому сприяють різні 

окремі випадкові особи.
11

 Досить часто поняття "нелегальна міграція", коли вона 

носить організований характер і пов’язана з переправленням нелегальних 

мігрантів, переплітається з поняттям "торгівлі людьми". Це відбувається в тому 

випадку коли нелегальна міграція є завуальованим механізмом торгівлі людьми 

як більш небезпечним протиправним явищем. Тому є необхідність у визначені як 

спільних так і відмінних рис нелегальної міграції (нелегального переправлення 

мігрантів) і торгівлі людьми. Англійський термін "trafficking" означає нелегальне 

ввезення або вивезення тих чи інших предметів. Отже, контрабанда людей 

означає нелегальне переправлення людей із країни походження (експорту) до 

країни призначення (імпорту). Це явище завжди має протиправний характер і 

тому легше піддається визначенню, ніж поняття "торгівля людьми".
12

  

Нелегальна міграція включає ряд характерних рис, які у міжнародних 

документах визначаються так: 

1. Наявність посередника, контрабандиста, який організовує перетин 

кордону, але не надає такого широкого кола послуг, як торговці людьми. У 

деяких окремих випадках нелегальне перетинання відбувається самостійно.  
                                                           
8
 Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту : Закон України від 11 липня 2002 р. 

/ Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. –– 2002. –– №  41. –– Ст. 301. 
9
 Політика України у сфері контролю над нелегальною міграцією. –– Київ : Міжнародний центр перспективних 

досліджень –– Варшава : Інститут справ публічних, 2006. –– 56 с. 
10

 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994 р. / Верховна Рада 

України // Відомості Верховної Ради України. –– 1994. –– № 23. –– Ст. 161. 
11

 Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та 

механізмів протидії даному явищу / Сєрова І. // Юридичний журнал. –– № 3. –– 2006. –– С. 22––28. 
12

 Кузьменко О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні / Кузьменко О. В. –– К. : 

НАВСУ, 2001. –– 220 с. 
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2. Мігрант може повністю уникнути контактів із владою під час 

перетинання кордону, надати фальшиві чи справжні документи чи повідомити 

неправдиві відомості про свої наміри. Існує окрема категорія, так званих, 

"напівлегальних мігрантів", які прибувають у країну легально, а вже там 

залишаються на нелегальному положенні.  

3. Переміщення людей відбувається здебільшого цілком добровільно.  

4. Прибуток отримується із тих коштів, які нелегальний мігрант сплачує 

контрабандисту. Боргова кабала майже не практикується. Якщо ж вона виникає, 

з’являються грошові вимоги до нелегального мігранта, які, у свою чергу, можуть 

перетворитися в експлуатацію останнього.  

5. Контрабанді людей не завжди притаманний прямий взаємозв’язок з 

іншими формами організованої злочинності, тим часом як у торгівлі людьми цей 

взаємозв’язок не підлягає сумніву.
13

  

Слід наголосити на тому, що торгівля людьми ніколи не має добровільного 

характеру і має на меті експлуатацію. Це є двома основними критеріями, що 

відрізняють її від нелегальної міграції. Саме фактори добровільності та 

подальшої експлуатації, з позицій ООН, є основою розмежування термінів 

"торгівля людьми" та "нелегальна міграція".
14

  

Такі дослідники, як Р. Вольвенд, І.М. Прибиткова, Ю.І. Римаренко, 

пропонують певні ознаки, при наявності яких, переміщення мігрантів є 

нелегальним: 

• залучення посередника-особи, що займається нелегальним 

переправленням мігрантів;  

• надійне укриття у пунктах пропуску;  

• перетинання кордону із супроводом;  

• влаштування на роботу в країні призначення;  

• гроші переходять до інших рук;  

• в’їзд або перебування є незаконним;  

• переміщення є добровільним.
15

  

Звернемося тепер до міжнародної правової бази із тим, щоб виявити 

сутність існуючих основних визначень "нелегальної міграції". Згідно зі ст. 3 

Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів сушею, повітрям та морем, який 

доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 рік, "незаконне ввезення мігрантів – це забезпечення, з метою отримання, 

прямо чи не прямо, будь-якої фінансової або іншої матеріальної користі, 

незаконного в’їзду до будь-якої держави будь-якої особи, яка не її громадянином 

або не мешкає постійно на її території. Незаконний в’їзд – це перетинання 

                                                           
13

 Взаємозв’язки між організованою злочинністю та торгівлею іноземцями : наукове дослідження Секретаріату 

Будапештської групи. –– К., 1999. –– 112 с. 
14

 ООН. Комиссия по правам человека. Доклад Специального докладчика. E/CN.4/2000/68 от 29 февраля 2000 г. 

–– 21 с. 
15

 Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками / відп. ред. Ю. Римаренко, Ю. 

Шемшученко, Я. Кондратьєв. –– К. : Ін-т державі і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. –– 306 с. 
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кордону без дотримання необхідних вимог для законного в’їзду до приймаючої 

країни".
16

  

У свою чергу, у рекомендаціях Конференції міністрів із питань запобігання 

нелегальній міграції у рамках Будапештського процесу (14–15 жовтня 1997 р.) 

діяльність по нелегальному переправлянню мігрантів охоплює: порушення 

правових міграційних інститутів; нелегальний перетин кордону; нелегальний 

в’їзд та проживання в країні; використання недозволенних транспортних засобів; 

виготовлення та використання фальшивих документів чи порушення у 

використанні справжніх документів; надання допомоги та коштів для звернення з 

фальшивими документами до органів влади; організація перевезення, 

забезпечення місць притулку та нелегальної роботи. 

Виходячи з цього, було рекомендовано розуміння поняття "нелегального 

переправлення мігрантів" як діяльності, спрямованої на навмисне сприяння 

іноземцям у перетині кордону або проживанні на території держави на умовах, 

що суперечать правилам та умовам, прийнятим у цій державі. Особливо цікавими 

є ознаки, які Конференція трактує як обтяжуючі у процесі перевезення 

нелегальних мігрантів. До них відносять: 1) переміщення іноземців з метою 

фінансової винагороди та/або в організований спосіб; 2) підробка документів; 3) 

експлуатація у формі проституції або в інших формах; 4) спонукання нелегальних 

мігрантів до нелегальної діяльності та відмивання грошей.
17

  

Враховуючи основні аспекти та ознаки вищезазначених формулювань, 

вважаємо за доцільне запропонувати власний альтернативний варіант поняття 

"нелегальної міграції".  

На наш погляд, під нелегальною міграцією слід розуміти переміщення через 

державний кордон України осіб, що не є її громадянами або не мешкають 

постійно на її території, без дотримання ними вимог для законного в’їзду, а 

також перебування таких осіб на території країни без офіційного дозволу або з 

порушенням правил перебування. 

Ознаками нелегальної міграції для України є: перебування іноземця та 

особи без громадянства на території України в порушення законодавства; метою 

перебування є незаконне проживання, працевлаштування, або здійснення 

незареєстрованої підприємницької діяльності на території України, або незаконне 

переміщення її територією з метою незаконного в’їзду до іншої країни; може 

мати організований характер. 

На підставі аналізу ознак нелегальної міграції ми маємо змогу визначити 

поняття нелегального мігранта як іноземця або особи без громадянства, що у 

будь-який спосіб незаконно перетнув державний кордон, або ж законно прибув 

до України, але після закінчення визначеного строку перебування втратив законі 

підстави для подальшого перебування та ухиляється від виїзду з України, або 

який самовільно змінив свій статус під час перебування в Україні. 

                                                           
16

 Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. : Документ ООН : А/RES/55/25 (2000 

р.). 
17

 Конференція міністрів з питань запобігання нелегальній міграції // Проблеми міграції. –– 1998. –– № 1 (4). –– С. 

35––48. 
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Зазначимо, що на сьогоднішній день сталого визначення ані "незаконного 

переміщення людей", ані "нелегальної міграції" в сучасному міжнародному праві 

не існує. Тому потреба у розробленні конкретних універсальних формулювань 

ключових термінів із урахуванням усіх існуючих концептуальних та 

законодавчих розробок зростає кожного дня. 

За останні роки проблема нелегальної міграції вийшла за межі окремих 

держав і перетворилася на світову: вона є реальною загрозою для громадської 

безпеки, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпечних захворювань, 

обумовлює підпільний ринок праці. 

За оцінками експертів, упродовж останніх десяти років з країн колишнього 

СРСР в Україну прибуло щонайменше 1,6 млн. осіб, 60 % з них – етнічні 

українці, або особи, які раніше проживали в Україні. Починаючи з 1994 року, 

відбуваються суттєві зміни, пов’язані з тим, що кількість від’їжджаючих почала 

перевищувати кількість тих, які прибули. На сьогодні Україна виступає 

переважно експортером робочої сили, що потребує активних кроків з боку 

держави щодо соціального захисту трудових мігрантів з України, а також 

максимального збереження демографічного потенціалу. 

Як уже зазначалося, зростання кількості нелегалів негативно впливає 

насамперед на рівень злочинності в Україні, поширення небезпечних 

захворювань, розвиток "тіньового" ринку праці. За деякими підрахунками, 

вказаний вид бізнесу у сфері транснаціональної злочинності за своєю значущістю 

посідає місце поруч із наркобізнесом, торгівлею зброєю та викраденими 

автомобілями. 

Структура організованої злочинності, що контролює потоки нелегальних 

мігрантів, а також методи її кримінальної діяльності стають все більш 

витонченими й удосконаленими, а злочинні групи нараховують десятки і навіть 

сотні професійно підготовлених та добре оснащених членів. 

Враховуючи останні події у сусідніх державах (стихійні лиха, епідемії, 

поширення тероризму, обвал національної економіки, міжетнічні конфлікти), 

можна прогнозувати збільшення нелегальної міграції до України та через її 

територію. 

Одним з каналів нелегальної міграції через територію нашої держави є 

транспортування іноземців із країн СНД, куди вони в’їжджають як легальним, так 

і нелегальним способами. Значна кількість затриманих в Україні нелегальних 

мігрантів доводить факт свого перебування в Росії, до якої вони потрапляють 

безпосередньо з країни проживання, або країни первинного формування потоків 

нелегальної міграції. За різними експертними оцінками, на території Російської 

Федерації незаконно перебуває до 2 млн. громадян з Афганістану, Китаю, 

В’єтнаму, Іраку, Анголи, Судану, Ефіопії, Шрі-Ланки, Бангладеш, Індії і т. ін. За 

інформацією Федеральної міграційної служби Росії, складні політичні процеси та 

економічне становище в ряді зазначених вище країн будуть і далі сприяти 

збільшенню потоків нелегальних мігрантів.
18

 Їх значна кількість намагається 
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 Политика иммиграции и натурализации в России : состояние дел и направления развития / под ред. С. Н. 
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осісти в країнах СНД або через їх території дістатися до країн Західної Європи, 

США та Канади. 

Слід зазначити, що нелегальна міграція, набуваючи організованого 

характеру, вносить корективи у свої дії залежно від заходів протидії, які вживає 

держава, і тому способи нелегального перебування на території України та 

перетинання державного кордону постійно змінюються та вдосконалюються. 

Згідно з доповіддю Міжнародного центру перспективних досліджень 

(www.icps.kiev.ua) існує вісім основних каналів пересування легальних та 

нелегальних іммігрантів територією України.  

1. В’єтнамський канал – в’єтнамські робітники, які працювали за 

контрактом у країнах СНД (Росії) і лишились у державі нелегально. За 

фальшивими документами часто пересуваються територією України.  

2. Пакистансько-індійський канал – громадяни цих країн отримують 

туристичні візи до Росії, а потім через територію нашої держави переїжджають до 

Західної Європи.  

3. Афганський канал – громадяни Афганістану, які отримали офіційний 

статус біженця у Росії чи Україні, допомагають своїм співвітчизникам нелегально 

перетинати кордони держав, зокрема України.  

4. Китайський канал – схема пересування нелегалів із Китаю до Західної 

Європи через територію України (за допомогою в’єтнамців та малоазійців) 

нагадує пакистано-індійський варіант.  

5. Курдський канал – дедалі частіше курдські біженці з Ірану, Іраку, 

Туреччини приїздять в Україну. Ці емігранти користуються підробленими 

документами.  

6. Узбецько-таджицький канал – через етнічні конфлікти біженці з цих 

країн пересуваються до Західної та Центральної Європи через територію України. 

7. Шрі-ланкійський та Бангладеський канал – емігранти з цих країн (іноді за 

допомогою гідів із України, Угорщини та Румунії) переїздять до Західної Європи.  

8. Чеський канал – багато громадян використовували цей канал для в'їзду в 

Польщу, Словаччину та Чехію. 

Аналіз затримань порушників державного кордону, фільтрації нелегальних 

мігрантів свідчить про наявність чітко окреслених каналів контрабанди живого 

товару через територію України і за її межі. 

Доцільно виділити чотири найбільш активні канали потрапляння 

нелегальних мігрантів на територію України, а саме: 

 транзитний канал (повітряно-залізнично-пішохідний) – для громадян 

держав Південно-Східної Азії, Близького й Середнього Сходу, Африки: країна 

проживання – повітряним шляхом до Російської федерації (Москва, Санкт-

Петербург), іноді – до Білорусі, потім залізничним транспортом або пішки через 

кордон до України (Київ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Одеса), далі – через 

Польщу, Словаччину, Угорщину до країни призначення; 

 російський (повітряно-залізнично-пішохідний) Брянсько-

Чернігівський, Курсько-Сумський канал – нелегальні мігранти потрапляють на 

територію України з території Російської Федерації; 
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 білоруський (повітряно-залізнично-пішохідний) Гомельсько-

Чернігівський канал – нелегальні мігранти потрапляють на територію України з 

території Республіки Білорусь;  

 молдавський (повітряно-залізнично-пішохідний) канал – здебільшого 

їм користуються громадяни Близького й Середнього Сходу: країна проживання – 

Республіка Молдова - далі повітряним, залізничним або пішохідним шляхом до 

України – після, до країни призначення Євросоюзу. 

Найбільш характерними способами легального в'їзду або незаконного 

перетинання державного кордону (нелегального в'їзду) є в'їзд на територію 

України по дійсним документам з різною метою (навчання, туризм, ділова, 

приватна); в'їзд по дійсним документам із зміною статусу перебування (з 

тимчасового на постійне, прийняття громадянства за фіктивними шлюбами 

тощо); в'їзд по дійсним документам з наступним зверненням до міграційних 

органів та представництва УВКБ ООН із заявами про надання статусу біженця. 

Наразі проблемою залишається використання іноземцями так званого 

"студентського каналу", передумовами для використання якого є 

недосконалість нормативно-правових актів з міграційних питань та 

використання посередницьких структур під час набору іноземних студентів для 

навчання у вищих навчальних закладах України. 

Крім того, існує так званий "туристичний канал". Передумовами для його 

використання є порушення ліцензійного законодавства з боку туристичних 

агентів, а саме неналежне оформлення туристичних ваучерів, що значно 

ускладнює та місцями унеможливлює досягнення результату з встановлення 

причетних до організації протиправної діяльності осіб, а також, використання 

окремих туристичних фірм України, для оформлення документів на в'їзд 

потенційних незаконних мігрантів під приводом туризму. 

Також існує канал в'їзду з діловою метою за візами типу "Б" - 

передумовами для його використання є наявність значної кількості суб'єктів 

підприємницької діяльності, зареєстрованих в Україні, засновниками або 

керівниками яких є іноземці - вихідці з країн постачальників потенційних 

незаконних мігрантів. 

Розміри груп залежать від маршруту і виду транспорту. Групи по 10, а 

інколи й більше осіб, формуються для подорожі міжнародними авіалініями (Шрі-

Ланка) та пароплавами. Дещо менші – по 3–5 осіб – для подорожі легковим 

транспортом (проїзд з Іраку до Йорданії, з Пакистану до Азербайджану, з Росії в 

Україну). На маршруті при зміні виду транспорту змінюють і чисельність групи. 

Одна група може розбитися на кілька менших і навпаки. 

Певна категорія мігрантів використовує законні й незаконні можливості 

для того, щоб залишитися в Україні на певний час і знайти підставу для виїзду у 

країни Західної Європи. Це характерне для громадян Афганістану, Пакистану, 

Іраку, Ірану, Шрі-Ланки та Індії. Кошти для проживання в Україні вони 

заробляють завдяки торгівлі на ринках великих міст, реалізації контрабандного 

товару і т. ін. Спроби нелегально осісти в Україні здійснюють лише 5–7 % 

затриманих правопорушників. Це в основному громадяни Китаю, які спочатку 
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прибувають до Російської Федерації або Білорусі, а потім переправляються в 

Україну.
19

  

На думку фахівців, найактивніша загрозлива ситуації з нелегальними 

мігрантами існує в прикордонних районах України. Не є секретом той факт, що у 

зв’язку з низьким життєвим рівням, багато громадян, особливо мешканців 

сільської місцевості, сприяють нелегальним мігрантам в нелегальному 

перетинанні кордону. Такий від бізнесу дає заробіток місцевому населенню. При 

затриманні нелегальні мігранти, як правило, ведуть себе спокійно і не 

опираються. Вони впевнені, якщо не вийшло з першого разу, вийде з другого, 

тому що діє система, за якої "транспортувальник" отримує плату лише тоді, коли 

"товар" прибуде до пункту призначення. 

Окрему групу утворюють нелегальні мігранти, які прибули в Україну з 

республік колишнього СРСР. Країнами лідерами в цьому є РФ, Азербайджан, 

Узбекистан, Молдова та Грузія. Найбільш організовані за етнічною ознакою та 

небезпечні у кримінальному аспекті – вихідці з Кавказького регіону. 

Таз за даними Секретаріату Седеркопінгського Процесу 

(www.soderkoping.org.ua) загальна кількість нелегальних мігрантів з 

Азербайджану, Вірменії та Грузії виявлених МВС за період з 2008 року по 2011 

рік (9 місяців) становила 16122 особи (29%), тобто приблизно кожен третій 

нелегальний мігрант, що був виявлений МВС за звітний період, є 

громадянином держави Кавказького регіону.  

Протягом останніх років Західна Європа будує загорожі від азіатської 

навали на західних кордонах України. Згідно з Програмою Європейського Союзу 

(РНАКЕ), Німеччина, Австрія та інші країни інвестують до Польщі, Угорщини, 

Словаччини мільйони доларів для укріплення їх східних кордонів. У Польщі 

здійснюються Програми розвитку прикордонної інфраструктури з Литвою, 

Білоруссю, Росією та Україною.  

Сьогодні в Україні нелегально проживає за різними даними від 60 до 250 

тис. іноземних громадян. У зв’язку з характером нелегальної міграції, встановити 

точну кількість нелегалів неможливо. 

За даними експертів Седеркопінгського Процесу, в 2013 році, кількість 

виявлених нелегальних мігрантів в Україні склала 20760 осіб, з них виявлено в 

середині країни – 12660, виявлено на кордоні – 8100. Серед нелегалів 

виявлених в середині України, "лідерство" країн-постачальників належить: 

Росія – 2406, Азербайджан – 1712, Узбекистан – 1726, Молдова -1583, Грузія – 

1323.
20

  (див. табл.).     

 

 

 

 

                                                           
19

 Савченко О. І. Міграційна ситуація в Україні. Стан боротьби з організованими формами нелегальної міграції 

іноземців / Савченко О. І. // Право і суспільство. –– 2005. –– № 1. –– С. 66––73. 

 
20

 Міграційні тенденції 2006-2008 в державах Седеркопінгського процесу / Т.  Леончікас, К. Жибас ––  К., 2009. 

–– 98 с. 

http://www.soderkoping.org.ua/
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Нелегальні мігранти зареєстровані ДМС України  

за країнами походження у 2013-2014 рр. 

 

 
Висновки до питання. Термін "нелегальна міграція" - загальноприйняте 

поняття на визначення руху людей через державні кордони з порушенням 

правових норм. Терміни "нелегальна міграція та "незаконна міграція" вживають 

як синоніми. Однак термін "незаконна міграція" найчастіше вживають в 

офіційних документах, тим часом як поняття "нелегальна міграція" властиве 

науковим дослідженням і публіцистичним текстам. 

Нелегальна міграція включає ряд характерних рис, які у міжнародних 

документах визначаються так: 

1. Наявність посередника, контрабандиста, який організовує перетин 

кордону, але не надає такого широкого кола послуг, як торговці людьми. У 

деяких окремих випадках нелегальне перетинання відбувається самостійно.  

2. Мігрант може повністю уникнути контактів із владою під час 

перетинання кордону, надати фальшиві чи справжні документи чи повідомити 

неправдиві відомості про свої наміри. Існує окрема категорія, так званих, 

"напівлегальних мігрантів", які прибувають у країну легально, а вже там 

залишаються на нелегальному положенні.  

3. Переміщення людей відбувається здебільшого цілком добровільно.  

4. Прибуток отримується із тих коштів, які нелегальний мігрант сплачує 

контрабандисту. Боргова кабала майже не практикується. Якщо ж вона виникає, 

з’являються грошові вимоги до нелегального мігранта, які, у свою чергу, можуть 

перетворитися в експлуатацію останнього.  

5. Контрабанді людей не завжди притаманний прямий взаємозв’язок з 

іншими формами організованої злочинності, тим часом як у торгівлі людьми цей 

взаємозв’язок не підлягає сумніву 
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ПИТАННЯ ІІ.  

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ 

 

Перед тим як характеризувати діяльність щодо протидії нелегальній 

міграції, слід зупинитися на її термінологічному аспекті. Річ у тому, що серед 

теоретиків права і практиків немає єдності у термінологічному позначенні 

соціальної діяльності, спрямованої проти нелегальної міграції. Таку діяльність 

називають "боротьбою з нелегальною міграцією", "контролем над нелегальною 

міграцією", "протидією нелегальній міграції", "запобіганням (попередженням) 

нелегальної міграції" тощо. При цьому зміст зазначених понять визначається по-

різному. В одних випадках змістом того чи іншого терміна пропонують 

охоплювати всі аспекти цієї діяльності, в інших — лише їх частину. Так, досить 

часто терміном "боротьба з нелегальною міграцією" не охоплюються 

профілактичні заходи. У свою чергу термін "контроль над нелегальною 

міграцією" вживається як синонім терміна "запобігання нелегальної міграції". В 

окремих випадках, досліджуючи проблему нелегальної міграції, автори взагалі не 

надають значення цьому питанню, вживаючи як синоніми терміни "боротьба з 

нелегальною міграцією", "протидія нелегальній міграції", "контроль над 

нелегальною міграцією" тощо. 

Не надаючи цьому питанню визначального значення в розв’язанні 

проблеми нелегальної міграції, все ж вважаємо, що його правильне вирішення є 

важливим як для розуміння змісту такої діяльності, так і для визначення її мети, 

конкретних заходів тощо. При цьому, на наш погляд, головним у вирішенні цього 

питання є не стільки те, який саме термін буде обраний для позначення 

зазначеної діяльності (наприклад, боротьба чи протидія), а те, що його вживання з 

однаковим змістом буде застосовуватися всіма науковцями, практиками, іншими 

суб’єктами. 

На наш погляд, щодо відображення змісту діяльності, спрямованої проти 

нелегальної міграції, термін "протидія" є більш точним порівняно з іншими 

термінами, у тому числі і з терміном "боротьба". Термін "протидія" нелегальній 

міграції відображає весь комплекс заходів впливу на нелегальну міграцію, 

включаючи вплив на її соціальні передумови, причини та умови порушень 

міграційного законодавства, правоохоронну діяльність щодо виявлення, 

розслідування таких діянь, притягнення винних у вчиненні їх осіб до 

відповідальності. Термін "боротьба" асоціюється переважно з моментом 

активного наступу на нелегальну міграцію, із застосуванням репресивних заходів 

кримінально-правового та іншого характеру, із протиборством з конкретними 

проявами порушень міграційного законодавства і особами, які їх вчинили. Він 

зазвичай не ототожнюється з заходами протидії нелегальній міграції 

профілактичного характеру. Отже, термін "протидіяти" ("діяти проти") є ширшим 

від терміну "боротися". 

Спільним для цих понять є те, що вони спрямовані проти когось, чогось. 

Але ця спрямованість має різні зміст і мету. Боротьбі притаманна активність, крім 

того, вона зорієнтована на чітко визначений результат (на знищення, 
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знешкодження — тобто, на перемогу) і має закінчитися на певному етапі. Отже, 

боротьба обмежена часом, вона обов’язково має завершитися на певному етапі. 

Протидія ж на відміну від боротьби не вимагає обов’язкової активності, і, що 

головне, не ставить за мету перемогти когось, щось (знешкодити, знищити, 

подолати). З огляду на це засоби протидії і боротьби також мають різнитися. Крім 

того, протидія не має часового обмеження — вона може тривати невизначений 

час. 

З огляду на це, всю соціальну діяльність, яка спрямовується проти 

нелегальної міграції, доцільно позначати терміном "протидія нелегальній 

міграції". Цей термін охоплює весь спектр діяльності, спрямованої проти 

нелегальної міграції, включаючи застосування репресивних і запобіжних заходів.  

У широкому розумінні протидія нелегальній міграції — це будь-яка 

діяльність у сфері соціального управління, яка, не переслідуючи спеціальної 

мети, сприяє зменшенню можливостей для проявів нелегальної міграції, зокрема 

шляхом забезпечення верховенства права, реалізації інших принципів права, 

розвитку демократичного суспільства та утвердження правової держави.  

У вузькому розумінні протидія нелегальній міграції це система правових 

та організаційних заходів, здійснюваних уповноваженими органами державної 

влади з метою впливу на суспільні відносини у сфері міграції, попередження, 

виявлення, припинення порушень міграційного законодавства, притягнення 

винних осіб до відповідальності, виявлення і усунення причин та умов, що 

сприяють нелегальній міграції. 

Зміст протидії нелегальній міграції розкривається через визначення мети, 

завдань, напрямів, об’єкту, суб’єктів протидії нелегальній міграції.  

Метою протидії нелегальній міграції є забезпечення встановленого 

порядку перетину іноземцями державного кордону України, транзитного проїзду 

її територією та перебування на її території.  

Завданнями протидії нелегальній міграції є: з’ясування основних 

соціальних передумов, причин нелегальної міграції; формування державної 

міграційної політики, а на її підставі визначення стратегії і тактики протидії 

нелегальній міграції; визначення суб’єктів протидії нелегальної міграції, їх 

компетенції; розробка та практична реалізація програм протидії нелегальній 

міграції, які б включали відповідні соціально-економічні, політичні, правові, 

організаційно-управлінські, правоохоронні та інші заходи; формування системи 

міграційного законодавства, у тому числі вдосконалення законодавства про 

відповідальність за порушення міграційного законодавства; використання 

позитивного досвіду протидії нелегальній міграції інших державах і міжнародної 

спільноти в цілому; розширення співробітництва з іншими державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії нелегальній міграції.  

Об’єктом протидії нелегальної міграції є нелегальна міграція як соціальне 

явище, у тому числі її конкретні прояви, міграційні відносини та їх суб’єкти, 

фактори, що зумовлюють нелегальну міграцію. 
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Залежно від характеру та основної мети застосування заходів спрямованих 

на протидію нелегальній міграції можна виділити такі основні напрями протидії 

нелегальній міграції:  

1) запобігання нелегальній міграції;  

2) виявлення фактів нелегального перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України;  

3) припинення порушень міграційного законодавства;  

4) застосування заходів відповідальності до порушників міграційного 

законодавства. 

Як будь-який інший вид діяльності в сфері соціального управління 

протидія нелегальній міграції потребує відповідної координації та здійснення за 

нею контролю з боку держави та суспільства.  

Крім того, ефективна протидія нелегальній міграції можлива за умови 

створення та реалізації належної системи забезпечення цієї діяльності. Система 

забезпечення протидії нелегальній міграції — це комплекс узгоджених і 

взаємопов‘язаних заходів кадрового, інформаційно-аналітичного, науково-

методичного, просвітницького, матеріально-технічного та іншого характеру, 

спрямованих на належне забезпечення практичної реалізації стратегічних завдань 

у сфері протидії нелегальній міграції.  

Висновки до питання. У вузькому розумінні протидія нелегальній міграції 

це система правових та організаційних заходів, здійснюваних уповноваженими 

органами державної влади з метою впливу на суспільні відносини у сфері 

міграції, попередження, виявлення, припинення порушень міграційного 

законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності, виявлення і 

усунення причин та умов, що сприяють нелегальній міграції. 

Зміст протидії нелегальній міграції розкривається через визначення мети, 

завдань, напрямів, об’єкту, суб’єктів протидії нелегальній міграції.  

Метою протидії нелегальній міграції є забезпечення встановленого порядку 

перетину іноземцями державного кордону України, транзитного проїзду її 

територією та перебування на її території.  

Завданнями протидії нелегальній міграції є: з’ясування основних 

соціальних передумов, причин нелегальної міграції; формування державної 

міграційної політики, а на її підставі визначення стратегії і тактики протидії 

нелегальній міграції; визначення суб’єктів протидії нелегальної міграції, їх 

компетенції; розробка та практична реалізація програм протидії нелегальній 

міграції, які б включали відповідні соціально-економічні, політичні, правові, 

організаційно-управлінські, правоохоронні та інші заходи; формування системи 

міграційного законодавства, у тому числі вдосконалення законодавства про 

відповідальність за порушення міграційного законодавства; використання 

позитивного досвіду протидії нелегальній міграції інших державах і міжнародної 

спільноти в цілому; розширення співробітництва з іншими державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії нелегальній міграції.  
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Об’єктом протидії нелегальної міграції є нелегальна міграція як соціальне 

явище, у тому числі її конкретні прояви, міграційні відносини та їх суб’єкти, 

фактори, що зумовлюють нелегальну міграцію. 

 

ПИТАННЯ ІІІ.  

СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ 

МІГРАЦІЇ 

 

Стан правового забезпечення протидії нелегальній міграції в Україні 

характеризується існуванням низки нормативно-правових актів. Згаданий масив 

правотворення включає в себе як джерела внутрішнього законодавства України, 

так й міжнародні-правові документи, що ратифіковані Верховною радою України 

та імплементованні в національну правову систему. 

З огляду на їх зміст та спрямованість, всі нормативно-правові документи у 

сфері протидії нелегальній міграції, пропонуємо класифікувати на дві групи: 

основні та додаткові. До першої групи, слід віднести нормативний масив, що 

стосується безпосередньо протидії нелегальній міграції, визначає основи 

державної політики, в цій сфері, суб’єктів, форми, методи, напрямки тощо; до 

другої групи, - визначає другорядні, паралельні аспекти. За юридичною силою, 

нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції, слід класифікувати 

на законодавчі (прийнятті Верховною Радою України) та підзаконні – спрямовані 

на виконання актів першої групи, виконують сервісну, обслуговуючу функцію до 

(прийнятті КМУ, відомчі акти). 

Серед міжнародно-правових актів слід виокремити наступні: Загальну 

декларацію прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про громадські й політичні 

права (1966 р.), Європейську конвенції про захист прав людини та основних 

свобод (1950 р.), якими передбачається можливість реалізації прав громадян на 

переміщення з однієї країни до іншої. Міжнародними нормативно-правовими 

актами, що визначають поняття нелегальної міграції та напрямки протидії їй є: 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.; 

Резолюція  Міжнародної організації міграції від 24.11.1998 року; Протокол проти  

незаконного  ввезення  мігрантів сушею, морем і повітрям, що  доповнює 

Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності, підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15.11.2001 року. 

Ратифікованими нормативно-правовими актами у сфері протидії 

нелегальній міграції є: Закон України від 11.07.2002 року "Про прийняття 

Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту"
21

; Угода між 

Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з міграції щодо 

статусу Міжнародної  організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері 

міграції від 03.12.1999 року ратифікована Законом № 1891-III від 13.07.2000 

                                                           
21

 Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту : Закон України від 11 липня 2002 

р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. –– 2002. –– №  41. –– Ст. 301. 
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року.
22

 Керуючись цією угодою Міністерством внутрішніх справ України і 

Міжнародною організацією з міграції 14.09.2005 року була підписана Угода про 

співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною 

організацією з міграції.
23

 Цією угодою було визначено здійснювати 

співробітництво з питань: запобігання незаконному ввезенню мігрантів  на 

територію України та боротьба з цими явищами; управління процесами міграції; 

сприяння добровільному поверненню незаконних  мігрантів з України до країн їх 

походження, побудоване на найкращому міжнародному досвіді; збір, 

застосування та поширення пов'язаної з міграцією інформації; спільне 

проведення конференцій, семінарів та  інших  дій з технічного співробітництва з 

міграційних питань; тренінги по протидії нелегальній  міграції для  посадових  

осіб  та  осіб,  що проходять підготовку в органах внутрішніх справ України; 

створення та функціонування  консультаційних   центрів  для мігрантів.  

Проблеми протидії нелегальній міграції в Україні та напрямки їх вирішення 

визначаються в Програмі інтеграції України до Європейського Союзу.
24

  

Програмою інтеграції України до Європейського Союзу (станом на 27.03.2007 

року) визначено основні напрямки євроінтеграції України. Серед них п.15.1.3 

Програми визначено боротьбу з нелегальною міграцією, основними  

пріоритетними напрямками якої є: удосконалення міграційного законодавства, 

створення єдиного спеціального державного органу з повноваженнями щодо 

вирішення всього комплексу питань, пов'язаних з  міграційними процесами, у 

тому числі щодо профілактики та протидії нелегальній міграції, створення 

відповідної інфраструктури та залучення коштів для реалізації відповідних  

державних програм, створення пунктів розподілу нелегальних мігрантів з 

подальшою їх ідентифікацією та депортацією. 

Правову базу діяльності органів внутрішніх справ у сфері спільної з 

європейськими інституціями протидії нелегальній міграції складають акти, що 

розміщуються на трьох рівнях: глобальному (зокрема, укладені під егідою ООН), 

регіональному (під егідою Європейського Союзу) та національному. На 

активізацію протидії незаконній міграції спрямована Програма боротьби з 

незаконною міграцією на 2001-2004 роки, затверджена Указом Президента 

України від 18.01.2001 року № 22.
25

 Розділ VI Програми, присвячений питанням 

міжнародного співробітництва у галузі боротьби з нелегальною міграцією. На 

виконання даної програми спрямовано Розпорядження МВС України від 

29.01.2001 р. № 33 "Про організацію виконання Указу Президента України від 18 

січня 2001 р. № 22 "Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною 
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 Угода між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної  

організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 3 грудня 1999 р., ратифікована Законом 

№ 1891-III від 13.07.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 2000. –– № 46. –– Ст. 395. 
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 Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції 

від 14 вересня 2005 р. // Міграційне законодавство України : [наук.-практ. довідник] / Москаль Г. Г., Сухов Ю. М., 

Суліма Є. М. –– К., 2005. –– С. 305. 
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 Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента України від 14 вересня 2000 р. № 

1072/2000 / Президент України // Вісник Держкомнацміграції України. –– 2002. –– № 3. –– С. 7––44. 
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 Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією : Указ Президента України від 18 січня 2001 р. № 

22/2001 / Президент України // Офіційний вісник України. –– 2001. –– № 3. –– Ст. 59. 
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міграцією"
26

, яке зокрема, передбачає участь Міністерства внутрішніх справ 

України у заходах щодо адаптації національного законодавства у сфері міграції 

до законодавства Європейського Союзу, а також запровадження механізму 

взаємодії заінтересованих центральних органів виконавчої влади України та 

держав-членів Європейського Союзу з метою використання їх допомоги для 

здійснення заходів щодо протидії незаконній міграції. 

Перспективний план дій МВС України у сфері європейської інтеграції 

передбачає низку заходів щодо запобігання та боротьби з нелегальною міграцією. 

З метою вдосконалення законодавства України в сфері імміграції до норм та 

стандартів ЄС передбачається продовжити роботу щодо укладання з ЄС та 

сусідніми країнами, зокрема Російською Федерацією та Білоруссю, угод про 

реадмісію. Планом передбачено вжиття заходів щодо визначення обсягів і 

підвищення ефективності боротьби з нелегальною міграцією: зокрема, створення 

з іншими правоохоронними органами інформаційно-аналітичної системи обліку 

та контролю за міграційними процесами в державі; системи контролю за в’їздом 

та виїздом іноземних громадян; процедури постановки на облік відбитків 

пальцевих візерунків осіб, які звернулись за отриманням притулку, біженців, 

нелегальних мігрантів; вивчення можливості участі України у міжнародній 

системі раннього запобігання та попередження нелегальної міграції тощо. З 

метою наближення структурного та організаційного забезпечення питань 

імміграції до норм та стандартів ЄС План вимагає від відповідних служб МВС 

України продовжити діалог з Радою ЄС та відповідними комітетами 

Європейської Комісії (SCIFA, CIREA, CIREFI), забезпечити прикордонне 

співробітництво з сусідніми державами-членами ЄС (Польщею, Угорщиною та 

Словаччиною), а також з ФРН, спрямоване на боротьбу з організованою 

злочинністю, пов’язаною з нелегальною міграцією. Передбачається вжиття 

наступних організаційно-методичних заходів: забезпечення співробітництва з ЄС 

у питаннях оцінки та надання рекомендацій МВС України щодо виявлення 

фальшивих проїзних документів та документів, що засвідчують особу; 

організацію стажування та навчальних візитів працівників МВС України до 

держав-членів ЄС і країн-кандидатів з метою вивчення законодавства та 

передового досвіду у питаннях запобігання нелегальній міграції.
27

 

Нелегальна міграція є проблемою як національною, так і міжнародною. 

Уряди багатьох країн намагаються боротися з цим явищем спільно, про що 

свідчать численні договори, угоди між Україною та іншими державами. 

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України" 

від 29.06.2004 року № 1906 чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 
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національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у  відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору. 

Так, Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим 

українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну 

допомогу з прикордонних питань включає до обов’язків Прикордонних 

Уповноважених у сфері їх службової відповідальності запобігання: нелегальному 

переходу державного кордону; нелегального підходу до берега другої сторони, в 

тому числі спричинений стихійними силами; запобіганню нелегальному 

спілкуванню через державний кордон тощо. 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова "Про приймання 

та передачу осіб через українсько-молдовський державний кордон" (Угоду 

ратифіковано Законом № 105-14 від 11.09.1998 року), Угода між Урядом України 

і Урядом Угорської Республіки "Про передачу і приймання осіб через спільний 

державний кордон" передбачають взаємну допомогу з прикордонних питань у 

сфері запобігання нелегальному переходу державного кордону. 

Договори про дружбу і співробітництво між: Україною та Республікою 

Казахстан (Договір ратифіковано Постановою ВР № 4023-12 від 24.02.1994 року); 

між Україною та Республікою Грузія (Договір ратифіковано Постановою ВР № 

4021-12 від 24.02.1994 року); між Україною і Республікою Білорусь (Договір 

ратифіковано Законом № 267-ВР від 16.05.1997 року); між Україною та 

Республікою Вірменія (Договір ратифіковано Законом № 614 ВР від 18.12.1996 

року) передбачають, окрім інших напрямків, співпрацю у сфері протидії 

нелегальній міграції, основним напрямком якої є обмін досвідом і оперативною 

інформацією, проведення пов’язаних з цим спільних заходів. 

Законодавчими актами у сфері протидії нелегальній міграції в Україні є 

закони України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 

04.02.1994 року, "Про біженців" від 21.06.2001 року, "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією", 

"Про імміграцію" від 07.06.2001 року, "Про прикордонний контроль" від 

05.11.2009 року, "Про Державну прикордонну службу України" від 03.04.2003 

року, "Про Національну поліцію" тощо. 

Домінуючим законом при вирішенні питань щодо протидії нелегальній 

міграції на сьогодні є Закон України від 04.02.1994 року "Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства" який визначає правовий статус, закріплює 

основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які 

проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення 

питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну та встановлює порядок видворення 

іноземців з України. Цей закон розвиває і доповнює національне законодавство 

щодо проблеми нелегальної міграції, його статті спрямовані на протидію цьому 

явищу. Дуже важливе значення має стаття 29, в якій формулюються підстави 

відповідальності за правопорушення, що скоюються іноземними громадянами, а  

стаття 30 визначає відповідальність за порушення порядку перебування в Україні, 
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транзитного проїзду через її територію. Так, за порушення іноземцями 

встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без документів 

на право проживання в Україні або проживання за недійсними документами, 

недотримання встановленого порядку реєстрації чи пересування і вибору місця 

проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну 

перебування, а також за недотримання Правил транзитного проїзду через 

територію України до них застосовуються заходи відповідно до законодавства 

України. Законодавством України визначена можливість скорочення терміну 

тимчасового перебування в Україні (стаття 31). Іноземцю, який порушує 

законодавство України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної 

або кримінальної відповідальності, може бути скорочено визначений йому термін 

перебування в Україні. Такий термін може бути також скорочений, якщо в 

іноземця відпали підстави для подальшого перебування в Україні. Приймають 

рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця в Україні 

органи внутрішніх справ. 

Стаття 32 зазначеного Закону містить перелік підстав для застосування 

процедури адміністративного видворення, у тому числі і в примусовому порядку, 

визначає коло державних органів, які наділені правом приймати рішення про 

видворення.  

Так видворення іноземців за межі України здійснюється за рішенням 

органів внутрішніх справ у випадках, коли дії іноземця суперечать інтересам 

забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку; він грубо 

порушив законодавство про правовий статус іноземців; якщо це є необхідним для 

охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України.  

Стаття 9 Закону України "Про біженців" від 21.06.2001року, передбачає 

можливість звернення нелегальних мігрантів з заявою про надання їм статусу 

біженця, а саме: особи, які з наміром набути статус біженця намагалися 

незаконно перетнути або незаконно перетнули державний кордон України, 

повинні без зволікань звернутися до відповідного органу міграційної служби 

через уповноваженого цього органу чи посадову особу Державної прикордонної 

служби України або органу внутрішніх справ із заявами про надання їм статусу 

біженця, а також надати посадовим  особам Державної прикордонної служби 

України пояснення про причини спроби незаконно перетнути або незаконного 

перетинання державного  кордону України. Якщо у таких осіб відсутні 

документи, які посвідчують  особу, або такі документи є підробленими чи 

фальшивими, вони мають  повідомити про цю обставину у заяві про надання 

статусу біженця, а також  викласти причини зазначених ситуацій. Зазначені особи 

повинні бути  направлені посадовими особами Державної прикордонної служби 

України до органу міграційної служби.
28

   

Особи, які з наміром набути статусу біженця намагалися незаконно 

перетнути або незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на 

території України, звільняються від відповідальності за зазначені дії, якщо вони 
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без зволікань звернулись до уповноважених органів з відповідною заявою. 

Статтею 8, зазначеного закону, регламентується діяльність Міністерства 

внутрішніх справ України та його органів на місця при зверненні органів 

міграційної служби відносно осіб присутність яких не бажана на Україні, або які 

є нелегальними мігрантами і не отримали статусу біженця: вони у межах своєї 

компетенції вживають заходів до виявлення серед осіб, які подали заяви про 

надання їм статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення 

документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, таких, яким 

статус біженця не надається (випадки передбачені даним Законом), які порушили 

клопотання про надання їм статусу біженця. У разі звернення до органу 

внутрішніх справ осіб, які з наміром набути статус біженця незаконно перетнули 

державний кордон і перебувають на території України, цей орган приймає заяви 

про надання статусу біженця і передає їх до органу міграційної служби, а у 

випадку звернення до нього осіб, які перебувають в Україні на законних 

підставах і мають намір набути статус біженця, роз'яснює їм порядок подання 

заяви про надання статусу біженця та інформує про місцезнаходження органів 

міграційної служби. 

Закон розширив підстави, при яких втрачається статус біженця. Це 

трапляється, якщо особа:  

1) добровільно знову скористалася захистом країни громадянської 

належності (підданства);  

2) набула громадянство України або добровільно набула громадянство, яке 

мала раніше, або набула громадянство іншої держави і користується її захистом;  

3) добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами 

якої перебувала внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою 

переслідувань;  

4) будучи особою без громадянства може повернутися в країну свого 

попереднього постійного проживання, оскільки обставини, за яких було надано 

статус біженця, більше не існують;  

5) отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні;  

6) не може більше відмовлятися від користування захистом країни своєї 

громадянської належності, оскільки обставини, на підставі яких особі було 

надано статус біженця, більше не існують. 

В той же час, як вірно зазначає В.І. Олефір, законодавство про біженців не 

передбачає запобігання проникнення в Україну небажаних осіб.
29

 Слід 

підтримати його думку у висновку, що закони України "Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства" і "Про біженців" дуже не чітко окреслюють 

проблему нелегальної міграції та протидію їй. Тільки дві статті Закону України 

"Про біженців" торкаються проблеми нелегальної міграції та можливості 

отримання статусу біженця цією категорією мігрантів. На сьогодні відсутній 

реальний механізм реалізації надання статусу біженців, що приводить до 

збільшення кількості нелегальних мігрантів. 
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З метою удосконалення законодавства, спрямованого на боротьбу з 

нелегальними міграційними потоками через державний кордон України, 

18.01.2001 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією".
30

  Зокрема 

цим законом були внесені наступні зміни до: 1) КУпАП доповнено статтею 204-1 

"Незаконне перетинання державного кордону України"; в статті 24 КУпАП 

передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без 

громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо 

порушують правопорядок; статті 203, 204 КУпАП викладені у новій редакції; 2) 

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", ст. 32 

якого доповнено частиною другою, згідно з якою іноземець та особа без 

громадянства може бути видворений за межі України за рішенням органів 

внутрішніх справ, органів охорони державного кордону (стосовно осіб, які 

затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після 

незаконного перетинання державного кордону в Україну) або Служби безпеки 

України з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави 

прийняття такого рішення, якщо дії іноземця та особи без громадянства грубо 

порушують законодавство про статус іноземців та осіб без громадянства, або 

суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського 

порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних 

інтересів громадян України. 

Законодавчо-правові засади боротьби з нелегальною міграцією визначені і 

в Кримінального кодексу України, статтею 332 якого, передбачено кримінальну 

відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон 

України. 

Закон України "Про імміграцію" від 07.06. 2001 року № 2491-III, що 

визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства, 

а також встановлює підстави та порядок в’їзду на територію України іноземців та 

осіб без громадянства.
31

 Цим законом передбачені підстави для скасування 

дозволу на імміграцію і видворення іноземця за межі України. 

Дозвіл на імміграцію може бути скасовано, якщо: з’ясується, що його 

надано на підставі свідомо неправдивих відомостей, підроблених документів чи 

документів, що втратили чинність; іммігранта засуджено в Україні до 

позбавлення волі на строк понад один рік і вирок суду набрав чинності; дії 

іммігранта становлять загрозу національній безпеці України, громадському 

порядку в Україні; це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних 

інтересів громадян України; іммігрант порушив законодавство про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства; в інших випадках, передбачених 

законами України.  
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Посадова особа відділу (відділення) громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб за місцем проживання іноземця, стосовно якого прийнято рішення 

про скасування дозволу на імміграцію, надсилає йому копію рішення та вилучає у 

іммігранта посвідчення на постійне проживання. 

Якщо особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до 

суду, рішення про її видворення приймається до набрання рішенням суду 

чинності у встановленому законом порядку. 

У разі скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідчення на 

постійне проживання у зв’язку із засудженням до позбавлення волі за вироком 

суду, особа повинна виїхати з України протягом місяця з дня відбуття покарання. 

Якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про відмову у наданні дозволу на 

імміграцію, за час розгляду її заяви втратила інші законні підстави для 

перебування в Україні, вона повинна протягом місяця виїхати з України. Якщо за 

цей час особа не залишила території України, вона підлягає видворенню за її 

межі. 

У першій статті викладена мета створення поліції, насамперед, — це захист 

життя, здоров’я, прав і свобод громадян. Органи внутрішніх справ здійснюють 

розшук іноземних громадян та осіб без громадянства, які ухиляються від 

встановленого порядку реєстрації та порушують правила перебування в Україні. 

На підзаконному рівні основні засади протидії нелегальній міграції в 

Україні визначено в Указах Президента. 

Указ Президента України "Про заходи щодо посилення боротьби з 

незаконною міграцією" від 18.01.2001 року № 22,  яким затверджено Програму 

боротьби з незаконною міграцією на 2001 — 2004 роки.
32

 Завданнями цієї 

Програми є: недопущення проникнення на територію України осіб, які незаконно 

прибувають в Україну і не заявляють у встановленому порядку про свій намір 

набути статусу біженця чи отримати притулок, втратили підстави для дальшого 

перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають 

контактів з компетентними державними органами; перекриття транснаціональних 

каналів незаконної міграції на державному кордоні України та за її межами; 

припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які незаконно 

переправляють мігрантів в Україну та/або транзитом переміщують їх через 

територію України; посилення контролю за додержанням правил в’їзду, виїзду, 

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства. 

Незважаючи на той факт, що дана Програма визначає напрямки протидії 

нелегальній міграції лише на період до 2004 року включно, однак її зміст не 

втратив своєї актуальності, а більшість завдань передбачених Програмою так і 

залишились не виконаними до цього часу.  

Так, основними завданнями протидії нелегальній міграції, визначеними в 

Програмі є: 1) в напрямку удосконалення нормативно-правової бази протидії: 

підготовка проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про 

правовий статус іноземців", про відповідальність пасажирських перевізників за 
                                                           
32

 Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією : Указ Президента України від 18 січня 2001 р. № 

22 / Президент України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=22%2F2001&check=4/UMfPEGznhhULJ.ZiyL6OPYHI4sYs80msh8Ie6. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=22%2F2001&check=4/UMfPEGznhhULJ.ZiyL6OPYHI4sYs80msh8Ie6
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=22%2F2001&check=4/UMfPEGznhhULJ.ZiyL6OPYHI4sYs80msh8Ie6


31 
 

переміщення незаконних мігрантів через державний кордон України та її 

територію, встановлення відповідальності фрахтувальників за перевезення на 

фрахтових суднах незаконних мігрантів; 2) в напрямку організаційного 

забезпечення протидії: недопущення проникнення на територію України осіб, які 

незаконно прибувають в Україну і не заявляють у встановленому порядку про 

свій намір набути статусу біженця чи отримати притулок, втратили підстави для 

дальшого перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та 

уникають контактів з компетентними державними органами; перекриття 

транснаціональних каналів незаконної міграції на державному кордоні України та 

за її межами; припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які 

незаконно переправляють мігрантів в Україну та/або транзитом переміщують їх 

через територію України; посилення контролю за додержанням правил в'їзду, 

виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства; перевірки 

компаній судновласників та інших компаній - нерезидентів України, з якими 

укладатимуться контракти про фрахт українських суден та працевлаштування 

українських моряків, щодо їх непричетності до незаконної міграції; фінансування 

заходів, пов'язаних із забезпеченням своєчасного виїзду до держави походження 

незаконних мігрантів з числа осіб, які в'їхали в Україну з навчальною метою; 

встановлення порядку виїзду з України іноземців або осіб без громадянства, які 

звільнені з установ виконання покарань і не мають підстав для дальшого 

перебування в державі; встановлення порядку та визначення умов оформлення 

незаконним мігрантам, які не мають власних коштів, безоплатних віз для виїзду з 

України; оформлення документів для виїзду з України іноземців та осіб без 

громадянства, що втратили під час перебування в Україні паспортні документи, 

поновлення яких відповідними дипломатичними представництвами чи 

консульськими установами в Україні здійснити неможливо; запровадження 

механізму забезпечення своєчасного повернення до держави походження (у разі 

потреби - достроково чи у примусовому порядку) іноземця або особи без 

громадянства роботодавцем, який запросив їх на роботу, якщо це не передбачено 

умовами контракту чи трудового договору; здійснення заходів щодо 

зосередження основного комплексу міграційних питань в одному органі 

виконавчої влади; створення пунктів тимчасового утримання нелегальних 

мігрантів та забезпечення їх функціонування. 

З метою запобігання порушенням законодавства про правовий статус 

іноземців, розкриття і припинення злочинів, інших правопорушень, що 

вчинюються іноземцями та особами без громадянства, у тому числі у співучасті з 

громадянами України, зміцнення контролю за створенням і функціонуванням 

спільних підприємств, компаній, сфера діяльності яких пов'язана з іноземним 

туризмом, навчальних закладів, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без 

громадянства, забезпечити не рідше одного разу на рік проведення таких 

цільових профілактичних заходів: "Кордон", "Рубіж", "Іноземець", "Мігрант", 

"Турист", "Магістраль".  

Указ Президента України від 20.07.2007 року № 657/2007 "Про напрями 

державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення 
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її ефективності"  затверджений за результатами Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року в якому визначені сучасні 

напрямки протидії нелегальній міграції.
33

 Вказаним нормативним актом 

визначено необхідність: розробки Концепції державної міграційної політики 

України; розробки основних засад державної міграційної політики України; 

розробки та затвердження законів про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію; розробки заходів 

щодо оптимізації системи державного управління у сфері міграції; розглянути 

питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади з 

питань міграції, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. На 

Міністерство внутрішніх справ України покладено завдання прискорити процес 

облаштування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, що незаконно перебувають в Україні, забезпечити підписання угод 

про реадмісію з державами-сусідами України та з державами походження 

нелегальних мігрантів в Україні. 

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 07.11.2008 

року, відзначено, що рівень виконання рішення РНБО від 15 червня 2007 року є 

недостатнім, вжиті на його виконання Кабінетом Міністрів України заходи не 

привели до суттєвого поліпшення ситуації з нейтралізації загроз національній 

безпеці України у міграційній сфері. Дотепер залишаються концептуально 

невизначеними основи державної міграційної політики України, що суттєво 

впливає на процес дальшого вдосконалення законодавства в цій сфері, прийняття 

виважених урядових рішень щодо інституційних перетворень, які б адекватно і 

найбільш ефективно забезпечували реалізацію державної міграційної політики.
34

  

Указ Президента України від 17.10.2000 року № 1138/2000 "Про 

затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" в якому 

визначені основні завдання МВС України, в тому числі: забезпечення проведення 

паспортної, реєстраційної та міграційної роботи; здійснення контролю за 

додержанням громадянами паспортних правил, правил в’їзду, виїзду, 

перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб 

без громадянства.
35

  

Указ Президента України від 06.02.2003 року № 84/2003 "Про невідкладні 

додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією" в якому визначаються завдання органам виконавчої влади, в тому 

числі Міністерства внутрішніх справ України, щодо розробки та здійснення 
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спільних заходів, спрямованих на перекриття каналів проникнення в Україну 

нелегальних мігрантів, розроблення та реалізацію щорічних заходів щодо 

посилення контролю за в’їздом і перебуванням на території України іноземців, 

осіб без громадянства та нелегальних мігрантів, насамперед у прикордонних 

регіонах, а також безумовне виконання вимог Законів України "Про імміграцію" 

та "Про біженців", розроблення пропозицій щодо утворення єдиного 

центрального органу виконавчої влади - Державної міграційної служби України.
36

 

Особливе місце в регулюванні питань протидії нелегальній міграції слід 

відвести нормативно-правовим актам Уряду Ураїни, зокрема:  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 року № 1074 "Про 

Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію"
37

 якою закріплюється порядок в’їзду в 

Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її територію іноземців та 

осіб без громадянства. Цією постановою також передбачено, що іноземця може 

бути видворено за межі України за рішенням органу внутрішніх справ, якщо: 

його дії суперечать інтересам безпеки або охорони громадського порядку; це 

необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян 

України; він грубо порушив законодавство України про правовий статус 

іноземців. Витрати, пов’язані з видворенням іноземних громадян, відшкодовують 

фізичні та юридичні особи, які приймають і влаштовують останніх. Однак на 

практиці дана норма діє не ефективно, про що буде йти мова в наступних 

підрозділах роботи. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1996 року № 383 "Про стан 

виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України"
38

 

наказує Міністерству внутрішніх справ опрацювати механізм оформлення віз для 

недопущення в’їзду в Україну іноземних громадян, причетних до терористичної 

діяльності, нелегальних мігрантів та небажаних осіб. 

Постанова Кабінету Міністрів від 20.02.1999 року № 227 "Про 

запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в 

Україну" та "Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну"
39

. 

Цією постановою регулюється процедура оформлення іноземцям та особам без 

громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що 

є спробою запобігти появі та поширенню нелегальної міграції на Україні. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1110 "Про 

затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні".
40

 Цим 

положенням визначається статус пункту тимчасового перебування іноземців та 

осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, який, є державною 

установою, що призначена для тимчасового утримання іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - іноземці) і підлягають 

адміністративному видворенню за її межі у примусовому порядку (далі - 

адміністративне видворення).  

Пункт перебування утворюється, реорганізується та ліквідується за 

рішенням МВС, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, якщо 

будівлі і споруди пункту не належать до сфери управління МВС.  

Поміщення іноземців до пункту перебування здійснюється за 

направленням МВС, Адміністрації Держприкордонслужби чи СБУ або їх 

територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 

Севастополі на період, необхідний для підготовки їх адміністративного 

видворення за межі держави, але, як правило, не більше ніж на 6 місяців.  

Основними завданнями пункту перебування є: забезпечення тимчасового 

утримання іноземців до завершення підготовки їх адміністративного видворення; 

створення належних умов для проживання іноземців у пункті перебування: 

забезпечення відповідно до встановлених норм житлом, постільною білизною, 

інвентарем та столовим посудом, триразовим харчуванням, комунально-

побутовим та медичним обслуговуванням; сприяння органам внутрішніх справ, 

охорони державного кордону та Служби безпеки у виконанні покладених на них 

завдань щодо встановлення осіб, поміщених до пункту перебування, та 

оформлення їм паспортних документів, уточнення обставин порушення 

іноземцями законодавства України, вишукування коштів для їх 

адміністративного видворення, супроводження до пунктів пропуску через 

державний кордон під час здійснення адміністративного видворення тощо; 

сприяння іноземцям в установленні контактів з родичами, земляками, 

гуманітарними організаціями, якщо такі контакти спрямовані на вирішення 

питання про повернення їх на батьківщину чи поліпшення умов проживання у 

пункті перебування. Детальний аналіз правового статусу цього пункту, 

організації його діяльності, порядку утримання нелегальних мігрантів буде 

здійснено в наступному розділі роботи.  

Супутньою вищезгаданому Положенню є Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2005 року № 947 "Про затвердження Порядку використання 

коштів державного бюджету для створення і утримання пунктів тимчасового 
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перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні, і інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків".
41

  

Ще одним нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, що 

безпосередньо визначає правовий статус органу внутрішніх справ у сфері 

протидії нелегальній міграції є Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06. 

2002 pоку № 844 якою затверджено Положення про Державний департамент у 

справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб (далі – ДМС 

УКРАЇНИ), що є урядовим органом державного управлiння, який дiє у складi 

МВС i йому пiдпорядковується.
42

 У відповідності до цього положення одним із 

основних завданням Департаменту є участь у межах своєї компетенцiї в 

координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади, пов’язаної з органiзацiєю 

iммiграцiйної роботи та боротьби з незаконною мiграцiєю. 

Висновки до питання. Зміст протидії нелегальній міграції розкривається 

через визначення мети, завдань, напрямів, об’єкту, суб’єктів протидії нелегальній 

міграції.  

Положення про ДМС УКРАЇНИ, серед основних завдань цього підрозділу 

визначає організацію імміграційної роботи та боротьби з незаконною міграцією, а 

також контролю за додержанням посадовими особами та громадянами правил 

паспортної системи, іноземцями та особами без громадянства - правил 

перебування в Україні, транзитного проїзду через її територію (п.п. 2.7 розділу 3 

); покладає функції формування, за участю адміністрації Держприкордонслужби, 

бази даних про іноземців та осіб без громадянства, в'їзд в Україну яких не 

дозволяється за наявності підстав, визначених законом; прийняття рішення щодо 

скорочення терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні; 

прийняття рішення щодо видворення іноземця або особи без громадянства з 

України; здійснення організаційних заходів, пов'язаних з видворенням іноземця 

або особи без громадянства з України (п.п. 13, 14, 15 розділу). Водночас 

працівники ДМС, у відповідності до зазначеного Положення, наділені правом 

перевіряти додержання органами виконавчої влади, підприємствами, установами 

та організаціями правил паспортної системи, вимог законодавства щодо 

правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні і вносити 

пропозиції про усунення причин і умов правопорушень; вимагати у межах своєї 

компетенції від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій усунення виявлених порушень (п.п. 6, 7 розділу 5). 

Крім наведеного, на нашу думку, нормативно-правовий масив, що складає 

правову основу адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у сфері 

протидії нелегальній міграції, доречно розглядати з позицію розподілу його на 

три групи, що визначають: 1) поняття та ознаки нелегальної міграції; 2) напрямки 
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протидії нелегальній міграції; 3) порядок взаємодії органів у сфері протидії 

нелегальній міграції. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Виходячі з вищенаведеного можливо зробити певні висновки, а саме: 

Термін "нелегальна міграція" - загальноприйняте поняття на визначення 

руху людей через державні кордони з порушенням правових норм. Терміни 

"нелегальна міграція та "незаконна міграція" вживають як синоніми. Однак 

термін "незаконна міграція" найчастіше вживають в офіційних документах, тим 

часом як поняття "нелегальна міграція" властиве науковим дослідженням і 

публіцистичним текстам. 

На наш погляд, під нелегальною міграцією слід розуміти переміщення через 

державний кордон України осіб, що не є її громадянами або не мешкають 

постійно на її території, без дотримання ними вимог для законного в’їзду, а 

також перебування таких осіб на території країни без офіційного дозволу або з 

порушенням правил перебування. 

Ознаками нелегальної міграції для України є: перебування іноземця та 

особи без громадянства на території України в порушення законодавства; метою 

перебування є незаконне проживання, працевлаштування, або здійснення 

незареєстрованої підприємницької діяльності на території України, або незаконне 

переміщення її територією з метою незаконного в’їзду до іншої країни; може 

мати організований характер. 

На підставі аналізу ознак нелегальної міграції ми маємо змогу визначити 

поняття нелегального мігранта як іноземця або особи без громадянства, що у 

будь-який спосіб незаконно перетнув державний кордон, або ж законно прибув 

до України, але після закінчення визначеного строку перебування втратив законі 

підстави для подальшого перебування та ухиляється від виїзду з України, або 

який самовільно змінив свій статус під час перебування в Україні. 

Найбільш характерними способами легального в'їзду або незаконного 

перетинання державного кордону (нелегального в'їзду) є в'їзд на територію 

України по дійсним документам з різною метою (навчання, туризм, ділова, 

приватна); в'їзд по дійсним документам із зміною статусу перебування (з 

тимчасового на постійне, прийняття громадянства за фіктивними шлюбами 

тощо); в'їзд по дійсним документам з наступним зверненням до міграційних 

органів та представництва УВКБ ООН із заявами про надання статусу біженця. 

У вузькому розумінні протидія нелегальній міграції це система правових 

та організаційних заходів, здійснюваних уповноваженими органами державної 

влади з метою впливу на суспільні відносини у сфері міграції, попередження, 

виявлення, припинення порушень міграційного законодавства, притягнення 

винних осіб до відповідальності, виявлення і усунення причин та умов, що 

сприяють нелегальній міграції. 

Зміст протидії нелегальній міграції розкривається через визначення мети, 

завдань, напрямів, об’єкту, суб’єктів протидії нелегальній міграції.  
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Метою протидії нелегальній міграції є забезпечення встановленого 

порядку перетину іноземцями державного кордону України, транзитного проїзду 

її територією та перебування на її території.  

Завданнями протидії нелегальній міграції є: з’ясування основних 

соціальних передумов, причин нелегальної міграції; формування державної 

міграційної політики, а на її підставі визначення стратегії і тактики протидії 

нелегальній міграції; визначення суб’єктів протидії нелегальної міграції, їх 

компетенції; розробка та практична реалізація програм протидії нелегальній 

міграції, які б включали відповідні соціально-економічні, політичні, правові, 

організаційно-управлінські, правоохоронні та інші заходи; формування системи 

міграційного законодавства, у тому числі вдосконалення законодавства про 

відповідальність за порушення міграційного законодавства; використання 

позитивного досвіду протидії нелегальній міграції інших державах і міжнародної 

спільноти в цілому; розширення співробітництва з іншими державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії нелегальній міграції.  

Об’єктом протидії нелегальної міграції є нелегальна міграція як соціальне 

явище, у тому числі її конкретні прояви, міграційні відносини та їх суб’єкти, 

фактори, що зумовлюють нелегальну міграцію. 

Залежно від характеру та основної мети застосування заходів спрямованих 

на протидію нелегальній міграції можна виділити такі основні напрями протидії 

нелегальній міграції:  

1) запобігання нелегальній міграції;  

2) виявлення фактів нелегального перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України;  

3) припинення порушень міграційного законодавства;  

4) застосування заходів відповідальності до порушників міграційного 

законодавства. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, курсанту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів МВС. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  

5. Опанувати питання для самостійної підготовки та самоконтролю: 

- розкрийте правову природу та сутність протидії нелегальної 

міграції; 

- охарактеризуйте основні ознаки нелегальної міграції; 

- розкрийте дефініцію "нелегальний мігрант"; 
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- визначте та проаналізуйте основні законодавчі джерела, що є 

підставою для протидії нелегальній міграції; 

- дайте аналіз основних суб’єктів протидії нелегальній міграції. 

Окремо визначте повноваження МВС в цій сфері; 

- розкрийте методи протидії нелегальній міграції. 

 

 


