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АНОТАЦІЯ 

 

Кібальник С. О. Кримінологічна характеристика та запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» з галузі знань 08 «Право». – Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, Харків, 2020. 

Дисертація є кримінологічним дослідженням незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України, за результатами якого 

надано кримінологічну характеристику цим злочинам, проаналізовано 

особистість злочинців, які їх вчиняють, встановлено детермінанти, що 

зумовлюють ці злочини, та запропоновано заходи запобігання їм. 

Проаналізовано основні підходи в українській та зарубіжній науці до 

дослідження вказаних злочинів. Показано складний та багаторівневий 

характер цієї протиправної сфери діяльності, вирішальне значення в якій 

однак відіграє широко розгалужена транснаціональна злочинність. 

Узагальнено історичні передумови виникнення незаконного переправлення 

осіб через державний кордон та його кримінальної караності. Відмічається 

про наявність різноспрямованих тенденцій у правовій регламентації 

юридичної відповідальності за нього в Україні та надано авторську оцінку 

найбільш поширеним пропозиціям у цій сфері. 

Проведено кримінологічний аналіз вказаних злочинів. Установлено, що 

протягом 2007-2019 рр. рівень незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України зазнавав певних коливань, проте в цілому 

залишався відносно стабільним. У 2018 р. відбулося його помітне зростання. 

Найбільш часто вчиняються діяння, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 332 КК 

України, частка яких складає понад половини усіх злочинів, передбачених 



 3 

цією статею. Зроблено висновок щодо високого рівня латентності 

розглядуваних діянь та висвітлено низку чинників, що його визначають. 

Виявлено нерівномірний регіональний розподіл незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України. Зазначені злочини 

здебільшого фіксуються в областях, що межують із Російською Федерацією, 

Молдовою та країнами Європейського Союзу, що пов’язується із низкою 

чинників економічного, соціального та політичного характеру. 

У детермінаційному комплексі незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України виділено чинники, що зумовлюють цю діяльність, 

та чинники, які впливають на її кількісні та якісні показники. До перших 

віднесено прагнення як злочинця, так і мігранта до покращення якості свого 

життя, за неможливості або значної складності перетинання другим кордону 

в законний спосіб. Як основні детермінанти, що роблять можливим або 

полегшують вчинення такого злочину, охарактеризовано специфіку 

географічного розташування України, існування на її території численних 

спільнот іноземних громадян та низку обставин політичного й організаційно-

логістичного характеру. 

Кримінологічну характеристику осіб, що вчиняють незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України, проведено на підставі 

аналізу їх соціально-демографічних, кримінально-правових та морально-

психологічних рис. Установлено, що найвища кримінальна активність 

спостерігається серед чоловіків молодого та середнього віку (від 25 до 50 

років), громадян України, українців, із середньою освітою, які на момент 

вчинення злочину офіційно не мали постійного джерела доходів, ніде не 

працювали і не навчалися, діяли у складі групи осіб за попередньою змовою, 

не схильні до вживання алкоголю та наркотичних засобів, не мають 

судимості.  

За ступенем залучення до цієї діяльності як галузі транскордонного 

злочинного бізнесу, а відтак і рівня суспільної небезпечності злочинної 

поведінки, здійснено розподіл винних осіб на такі класи: 1) які незаконно 
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переправляли через державний кордон України своїх рідних або близьких за 

відсутності корисливого мотиву; 2) які вчинили злочин на ґрунті співчуття 

особам, з якими вони не зустрічалися раніше; 3) які є ситуаційними 

корисливими злочинцями; 4) які постійно займаються незаконним 

переправленням осіб через державний кордон України на оплатній основі. 

Результати дослідження показали, що вирішальну роль у незаконному 

переправленні осіб через державний кордон України як складовій 

міжнародної міграційної індустрії відіграють злочинці четвертого класу, у 

той час як серед засуджених за ст. 332 КК України здебільшого 

представлений третій. 

Проведено розподіл заходів запобігання незаконному переправленню 

осіб через державний кордон України на стратегії зменшення попиту та 

стратегії зменшення пропозиції. Надано детальний та ґрунтовний аналіз 

досвіду запобігання таким діянням на міжнародному рівні та в окремих 

зарубіжних державах – США, ЄС та прилеглих з півдня до них. Як критерій 

обрано свідомість та поведінку осіб, які є об’єктом запобіжного впливу 

відповідних заходів. До першої групи стратегій віднесено технічні, 

організаційні та правові заходи зі стримування переправників шляхом 

зменшення можливостей вчинення злочину та криміналізації їх дій, а також 

соціально-економічні заходи, спрямовані на зменшення матеріальної 

зацікавленості у зайнятті цією діяльністю. До стратегій другої групи 

віднесено ліквідацію соціально-економічних причин масового міжнародного 

обміну населенням, збільшення можливостей для міграції у законний спосіб, 

інформування «клієнтської бази» переправників щодо пов’язаних із 

зверненням за їх послугами ризиків та стримування мігрантів шляхом 

мінімізації вигоди від незаконного проникнення на територію іншої держави.  

На підставі вивчення національного, зарубіжного та міжнародного 

досвіду правозастосування констатовано домінування стримувальних 

практик в обох вказаних групах стратегій на теперешній час. Водночас 

звертається увага на низьку ефективність таких заходів та їх детермінуючу 
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роль у функціонуванні індустрії з незаконного переправлення осіб через 

державний кордон як самовідтворюваної системи, а також високу 

матеріальну та людську ціну їх впровадження. 

Запропоновано комплекс взаємопов’язаних заходів запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон України у вигляді 

двох паралельних напрямів, що відповідають об’єктивним соціально-

економічним умовам міжнародного та національного характеру. Як основні 

об’єкти запобіжного впливу розглядаються тривале накопичення в Україні 

транзитних незаконних мігрантів з далекого зарубіжжя та нестача законних 

засобів до існування у населення прикордонних населених пунктів 

відповідно. 

Підкреслюється, що ключову роль у стратегіях зменшення попиту на 

такі злочинні послуги мають відігравати засоби забезпечення вільного 

перетинання особами державного кордону України у законний спосіб. 

Водночас стратегії зі зменшення пропозиції на незаконне переправлення осіб 

через державний кордон України мають ґрунтуватися, в першу чергу, на 

забезпеченні малозабезпечених мешканців адміністративно-територіальних 

одиниць, де спостерігається найвищий рівень транскордонної злочинності, 

законними джерелами сталого та достатнього для життя доходу шляхом 

розбудови кооперованої, солідарної та локально орієнтованої економіки. На 

підтвердження цих тез представлено низку практичних прикладів. 

У зв’язку із специфікою диспозиції ст. 332 КК України, передбачений 

якою склад злочину охоплює в тому числі дії, вчинення яких не вимагає 

володіння будь-якими специфічними вміннями та якостями, відмічається 

основне призначення сформованої у дисертації типології особистості 

злочинця: прогнозування можливої ефективності запропонованих у роботі 

заходів запобігання, а не злочинної поведінки конкретної особи. 

Ключові слова: незаконне переправлення осіб через державний 

кордон, незаконна міграція, міграційна індустрія, державний кордон України, 

транскордонна злочинність, запобігання злочинності. 
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SUMMARY 

Kibalnyk S. O. Criminological characteristics and prevention of human 

smuggling in Ukraine. – Qualifying scientific work published as manuscript. 

Thesis for PhD degree by sspecialty 081 «Jurisprudence» in the field of 

knowledge 08 «Law». – Academician Stashis Scientific Research Institute for the 

Study of Crime Problems, National Ukrainian Academy of Law Sciences. – 

Kharkiv, 2020. 

The dissertation is a criminological study of human smuggling in Ukraine, 

the results of which give criminological characteristics to these crimes, analyze the 

identity of the perpetrators, identify the determinants predicate these crimes, and 

propose measures to prevent them. 

The basic approaches in the Ukrainian and foreign science to the research 

of these crimes are analyzed. The complex and multi-level nature of this field of 

activity has been identified, but a wide-ranging transnational crime plays a decisive 

role. Historical prerequisites for the occurrence of human smuggling, its scientific 

study and criminal penalties have been generalized. The existence of divergent 

tendencies in the legal regulation of legal liability for it in Ukraine is noted, and an 

author’s assessment of the most common proposals in this area is given. 

Criminological analysis of these crimes was carried out. It was found that 

during 2007-2019 the level of human smuggling in Ukraine was subject to some 

fluctuations, but overall remained relatively stable. In 2018, it has seen a 

significant increase. The most frequently committed acts under Part 2 of Art. 332 

of the Criminal Code of Ukraine, which account for more than half of all crimes 

under this article. A high level of latency of the considered acts is made and a 

number of factors determining it are highlighted. 

The uneven regional distribution of human smuggling is revealed. These 

crimes are, for the most part, recorded in areas bordering the Russian Federation, 

Moldova and the European Union, due to a number of economic, social and 

political factors. 
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In the determination complex of human smuggling in Ukraine, the reasons 

that determine this activity and the conditions that affect its quantitative and 

qualitative indicators are distinguished. The first is the desire of both the offender 

and the migrant to improve their quality of life, if it is impossible or difficult to 

cross the border legally for the second of them. The basic conditions that make 

possible or facilitate the commission of such a crime are characterized by the 

specificity of the geographical location of Ukraine, the existence on its territory of 

numerous of foreign migrant communities and a number of factors of political and 

organizational and logistical nature. 

The criminological characteristic of those who commit human smuggling 

in Ukraine was conducted on the basis of an analysis of their socio-demographic, 

criminal law and moral-psychological spheres. It was found that the highest 

criminal activity was observed among young and middle-aged men (25 to 50 

years), citizens of Ukraine, Ukrainians, with secondary education, who at the time 

of the crime did not officially have a permanent source of income and did not study 

anywhere, were part of the group by prior agreement, not addicted to alcohol and 

drugs, have no criminal record. 

By the level of involvement in this activity as an area of border criminal 

business, and therefore the level of public danger of criminal behavior, the 

perpetrators were divided into the following groups: 1) who illegally transported 

their relatives or folks through the state border of Ukraine without a mercenary 

motive; 2) who have committed a crime motivated by empathy for persons they 

have not met before; 3) who are situational selfish criminals; 4) who are constantly 

engaged in human smuggling on a paid basis. The results of the study showed that 

the crucial role in this activity in Ukraine as a component of the international 

migration industry is played by the criminals of the fourth group, while among 

convicted under Art. 332 of the Criminal Code of Ukraine is the third most 

represented. 

There is formulated delimitation of measures for prevention human 

smuggling in Ukraine into demand reducing strategies and supply reducing 
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strategies due to the complexity of applying the traditional three-level division of 

preventive practices (social, special criminological and individual) to this type of 

crime. A detailed and thorough analysis of the experience in prevention such acts 

at the international level and in certain foreign countries – the USA, the EU and the 

countries bordering them from the south is provided. The criterion is the 

consciousness and behavior of the person who is the object for the preventive 

influence of the respective measures. The first group includes technical, 

organizational and legal measures to deter smugglers by reducing the possibilities 

for committing a crime and criminalizing their actions, as well as socio-economic 

measures aimed at reducing material interest in engaging in these activities. The 

second group’s strategies highlight the elimination of socio-economic causes of 

mass international population exchange, increasing legal migration opportunities, 

informing the target base of smugglers about the risks involved, and deterring 

migrants by minimizing the benefits of illegal entry into the territory of another 

state. 

Based on the study of national, foreign and international law enforcement 

practices, the dominance of deterrent practices in both of these groups of strategies 

has been established. At the same time, attention is paid to the low efficiency of 

such measures and their determinant role in the functioning of the human 

smuggling industry as a self-replicating system, as well as the high material and 

human cost of their implementation. 

A set of interconnected measures for prevention human smuggling in 

Ukraine is proposed in the form of two parallel directions, based on the low 

standard of living of the population and considerable transit potential of the state in 

international migration flows. The long-term accumulation of transit illegal 

migrants from far abroad and the lack of legal livelihood for the inhabitants of 

border peripheral settlements, respectively, are considered to be the main objects 

for preventive influence. 

It is emphasized that effective means of ensuring the free crossing by 

persons the state border of Ukraine in a legal manner should play a key role in 
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demand reducing strategies for such criminal services. The backbone of the supply 

reducing strategies for human smuggling in Ukraine should be based primarily on 

providing for the low-income residents of administrative and territorial units 

especcially involved in border crime the legal sources of sustainable and sufficient 

livelihood through the development of a cooperated, solidary and locally oriented 

economics. A number of practical examples are provided to confirm these theses. 

Due to the specifical disposition of Art. 332 of the Criminal Code of 

Ukraine and the obligation for a person to possess specific skills and qualities for 

committing part of the actions covered by this corpus delicti, the main purpose of 

the perpetrator’s personality typology formed in the dissertation is to predict the 

possible effectiveness of the preventive measures offered in the work, not 

individual criminal behavior of the specific person. 

Key words: human smuggling, illegal migration, migration industry, the 

state border of Ukraine, border crime, crime prevention. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. З’явившись за тисячі 

років до виникнення національних держав, міграція людства має таку ж 

довгу історію, як і саме його існування. Інтенсифікація міграційних потоків 

стала одним із найважливіших проявів світової політико-економічної 

глобалізації. Водночас і сам міждержавний рух населення сприяє 

подальшому поглибленню глобалізаційних тенденцій капіталістичної світ-

системи. Не будучи позитивним чи негативним процесом сам по собі, 

тривалий час цей рух розглядався здебільшого у схвальному контексті. Проте 

останнім часом все частіше ведеться мова про міграцію як про істотну 

загрозу державній та суспільній безпеці. При цьому небезпекам, яким 

піддаються самі мігранти, у національній науці не приділяється навіть десята 

частка тієї уваги, яку отримують вплив міграційних процесів на зростання 

рівня злочинності в державі та державні заходи зі зменшення такого впливу. 

 Мільйони осіб на сучасному етапі розвитку економіки планети 

перестають бути потрібними для неї хоча б як дешева та некваліфікована 

робоча сила або «резервна армія праці». Найбільш привабливі для мігрантів 

країни неохоче приймають їх навіть з метою компенсації низької 

народжуваності, оскільки чималу частину їх населення складають особи 

похилого віку та безробітні, які часто теж не задіяні у виробництві прибутку.  

Це призводить до виникнення та розвитку такого соціального 

феномену, як незаконна міграція. Становищем осіб, що шукають сторонньої 

допомоги у своєму прагненні дістатися країни призначення, користуються 

злочинці, які можуть незаконно переправити їх через кордони однієї або 

кількох держав за винагороду, що часто сплачується у борг або з останніх 

коштів сімей. Суспільна небезпечність цих протиправних послуг є 

багатоаспектною: віктимізація незаконних мігрантів (вчинення щодо них 

корисливих, насильницьких, злочинів проти волі, честі та гідності особи 

тощо), втягнення до злочинної діяльності їх самих, заподіяння мігрантам 

смерті чи тілесних ушкоджень у процесі транспортування, безповоротне 
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розлучення рідних під час формування груп переправниками та низка інших 

ризиків. 

Міграційні та тісно пов’язані з ними проблеми входять до предмета 

соціології, політології, державного управління, економічної теорії, 

урбаністики, демографії, етнографії, культурології, психології, соціальної 

філософії та інших суспільних галузей знань. Не залишається осторонь і 

кримінологічна наука, українськими представниками якої розглядалися 

загальнотеоретичні й прикладні питання запобігання транскордонним 

злочинам як складової більш широких проблем глобалізації злочинності та 

впливу міграційних процесів на криміногенну обстановку у державі, серед 

яких С. В. Албул, А. М. Бабенко, В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, О. М. 

Джужа, А. В. Калініна, Ю. Б. Курилюк, О. А. Малиновська, А. П. Мозоль, Д. 

О. Назаренко, Т. Є. Огнєв, Ю. В. Орлов, Ю. О. Стрелковська, С. О. Філіппов, 

Т. М. Чіпко, В. І. Шакун та багато інших вчених. У 2002 р. А. П. Мозолем 

було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в 

Україні», а у 2017 р. – Т. Є. Огнєвим за темою «Незаконна міграція: 

кримінально-правові та кримінологічні аспекти». 

Отже, наявні на сьогодні наукові напрацювання щодо незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України обмежуються 

здебільшого аналізом його кримінально-правової характеристики та 

фрагментарним розглядом цього негативного явища, однак його всебічного 

вивчення у національній кримінологічній науці дотепер не було проведено. 

Відсутність спеціалізованих досліджень щодо цього злочину, встановлення 

рівня його латентності, детермінаційного комплексу, особистості злочинця, 

дієвих пропозицій із запобігання йому зумовила вибір теми дисертації, її 

актуальність, теоретичну та практичну значущість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано згідно з науково-дослідною роботою 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
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В. В. Сташиса НАПрН України «Стратегія зменшення можливостей 

вчинення злочинів: теорія та практика» (номер державної реєстрації: 

0117U000283). Проблематика дослідження узгоджена з Концепцією розвитку 

кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ ст. (схваленою 

Координаційним бюро з проблем кримінології НАПрН України у 2002 р.) та 

Стратегією розвитку наукової діяльності Національної академії правових 

наук України на 2016-2020 рр. (затвердженою загальними зборами НАПрН 

України 3 березня 2016 р.); Стратегією державної міграційної політики на 

період до 2025 р. (схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 482-р.); Стратегією розвитку Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України на 2016-2020 рр. (затвердженою постановою вченої ради від 

25 травня 2016 р. № 5). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України (протокол № 8 від 1 листопада 2017 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – 

розробка комплексу заходів запобігання незаконному переправленню осіб 

через державний кордон України. 

Задля досягнення вказаної мети поставлено такі завдання: 

– провести відмежування незаконного переправлення осіб через 

державний кордон як об’єкта кримінологічного дослідження від суміжних із 

ним правопорушень; 

– простежити наукове опрацювання проблематики незаконного 

переправлення осіб через державний кордон на сучасному етапі розвитку 

кримінології в Україні та закордоном; 

– установити і проаналізувати основні кількісні та якісні показники 

вимірювання незаконного переправлення осіб через державний кордон 

України; 
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– дослідити динаміку незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України, його ймовірний рівень та чинники латентності; 

– установити комплекс детермінант незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України; 

– виявити основні криміногенні риси особистості злочинця, що 

вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та 

провести на цій підставі їх класифікацію; 

– узагальнити міжнародний та зарубіжний досвід запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон та можливості 

його імплементації в Україні; 

– розробити комплекс взаємопов’язаних перспективних заходів зі 

скорочення попиту та пропозиції щодо незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

запобіганням злочинам проти встановленого порядку перетинання 

державного кордону. 

Предмет дослідження – кримінологічна характеристика та 

запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон 

України. 

Методи дослідження обрані відповідно до його мети, завдань, 

об’єкта та предмета. В основу методології покладено закони та категорії 

діалектики як загальнонаукового підходу до пізнання соціально-правових 

явищ в їх взаємному зв’язку, розвитку та змінах, за допомогою чого було 

представлено результати, отримані на емпіричному й теоретичному рівнях.  

Під час роботи над дисертацією використано загальнонаукові та спеціально-

наукові методи наукового пізнання: логіко-семантичний – для відмежування 

незаконного переправлення осіб через державний кордон від таких суміжних 

явищ соціальної дійсності, як незаконне перетинання державного кордону та 

міжнародна торгівля людьми (підрозділи 1.2 та 2.2); системно-структурний 

– для пізнання незаконного переправлення осіб через державний кордон як 



 20 

об’єкта кримінологічного дослідження, що складається з різнорідних за 

характером проявів, його детермінаційного комплексу, особистості злочинця 

та розробки наукових рекомендацій щодо запобігання цим злочинам (розділи 

1-3); формально-юридичний – під час аналізу нормативної бази, яка регулює 

суспільні відносини щодо перетинання особами державного кордону України 

та перебування іноземних громадян на її території (підрозділи 1.2, 2.3, 3.2, 

3.3); статистичні (мала вибірка, групування, табличний метод, метод 

відносних величин) та конкретно-соціологічні (вивчення документів, 

спостереження, опитування, контент-аналіз повідомлень ЗМІ) – для 

формування та обробки емпіричної бази дослідження (розділи 2-3); 

порівняльно-правовий – для аналізу міжнародного й зарубіжного досвіду 

запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон та 

шляхів його ефективного запровадження в Україні (розділ 3); історичний 

метод використовувався під час ретроспективного аналізу регулювання 

юридичної відповідальності за порушення порядку перетинання особами 

державного кордону України (підрозділ 1.2). 

Нормативно-правову базу роботи складають міжнародно-правові та 

національні нормативні акти кримінального та адміністративного 

законодавства, що регулюють юридичну відповідальність за порушення 

порядку перетинання державного кордону України та заходи запобігання 

протиправним діянням у досліджуваній сфері. 

Теоретична база дисертації представлена спеціальною літературою з 

кримінології, кримінального і адміністративного права, соціології, історії, 

політології, макроекономіки та інших наукових дисциплін, яка має 

відношення до висвітлених питань. 

Емпіричну базу дисертації становлять результати вивчення 270 

архівних кримінальних справ (кримінальних проваджень) за ст. 332 КК 

України, розглянутих місцевими загальними судами Харківської, Одеської, 

Закарпатської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Сумської та Луганської 

областей у 2007-2017 рр.; результати опитування 100 співробітників 
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Харківського, Одеського, Київського, Львівського, Чопського та 

Мукачівського прикордонних загонів, 33 співробітників Департаменту 

оперативної діяльності ДПСУ, 67 співробітників та волонтерів українських 

представництв МОМ та УВКБ ООН, Товариства Червоного Хреста України, 

благодійних фондів «Право на захист» та «Регіон Карпат», громадських 

організацій «Десяте квітня» та «Феміністична майстерня»; статистична 

звітність Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України 

та Державної служби статистики України за 2007-2019 рр. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим кримінологічним дослідженням явища незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України. Отримані результати 

дали можливість сформулювати низку положень та висновків, які не були 

запропоновані раніше, а саме: 

вперше:  

– застосовано концептуальний підхід до прикордонного й 

міграційного контролю, альтернативний домінуючій в Україні парадигмі та 

заснований на пріоритеті інтересів малозабезпечених верств суспільства; 

– надано кримінологічну характеристику незаконному 

переправленню осіб через державний кордон України за 2007-2019 рр., 

зокрема, встановлено, що рівень цих злочинів в середньому дорівнює 190 

облікованим кримінальним правопорушенням на рік, рівень судимості – 98 

осіб на рік, основний масив облікованих кримінальних правопорушень – це 

діяння, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України та вчинене з корисливих мотивів; 

характерна відносна стабільність динаміки; констатовано вплив на ці 

показники високої латентності досліджуваного явища; 

– здійснено класифікацію злочинців, що вчиняють незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України, за критерієм ступеню 

їх включення до цієї діяльності як галузі транскордонного злочинного 

бізнесу. Виокремлено такі групи осіб, які: 1) незаконно переправляли через 
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державний кордон України своїх рідних або близьких без мети отримання 

будь-якої матеріальної вигоди; 2) переправляли незнайомців, з якими вони не 

зустрічалися раніше, за відсутності корисливого мотиву; 3) є ситуаційними 

корисливими злочинцями; 4) систематично займаються незаконним 

переправленням осіб через державний кордон України на оплатній основі; 

– запропоновано систему взаємопов’язаних заходів запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон України у формі 

двох паралельних напрямів: стратегій зменшення попиту та стратегій 

зменшення пропозиції на такі діяння, що базується на: збільшенні 

можливостей для добровільного повернення незаконних мігрантів до країн 

походження та сприяння у переселенні їх з України до третіх країн; 

проведенні міграційної амністії у формі спрощеної натуралізації тих 

іноземних громадян та осіб без громадянства, яких не було охоплено цими 

програмами, але які не можуть повернутися до країн свого походження з 

поважних причин; припиненні дії Угоди про реадмісію осіб між Україною та 

Європейським Співтовариством; відмові від застосування примусового 

видворення за межі України до осіб, не пов’язаних з організованою 

злочинністю; припиненні подальшого функціонування ПТПІ на території 

України; забезпеченні населення прикордонних регіонів України дієвими 

економічними альтернативами зайняттю незаконним переправленням осіб 

через державний кордон; 

удосконалено:  

– теоретичне осмислення існуючих на тепершній час наукових 

поглядів на незаконне переправлення осіб через державний кордон як 

високоприбуткову сферу діяльності транснаціональної організованої 

злочинності, що об’єднує у своєму складі різнорідні елементи; 

– уявлення щодо детермінації незаконного переправлення осіб через 

державний кордон, засноване на діалектиці єдності та протиріччя інтересів 

переправника та незаконного мігранта; 
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– узагальнений кримінологічний профіль злочинця, що вчиняє 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, відповідно 

до якого, це чоловіки молодого та середнього віку (25-30 років – 19%, 30-50 

років – 52,3%), здебільшого громадяни України (66,8%), як правило із 

середньою освітою (71,5%), які на момент вчинення злочину офіційно не 

мали постійного джерела доходів, ніде не працювали і не навчалися (75%), 

діяли у складі групи осіб за попередньою змовою (майже 41%), не схильні до 

вживання алкоголю та наркотичних засобів, не мають судимості. Типовими 

морально-психологічними рисами є рішучість, підприємливість, 

наполегливість, холоднокровність та виваженість в екстремальній ситуації,  а 

також здатність до ретельного планування дій та тривалого вичікування 

найбільш вигідного моменту для вчинення злочину. Ставлення злочинця до 

«клієнта» залежить від характеру їх попередніх взаємовідносин, проте 

домінуючим є розгляд останнього лише як джерела отримання грошових 

коштів; 

набули подальшого розвитку: 

– погляди на місце території України у міжнародному «розподілі 

праці» з незаконного переправлення осіб через державний кордон в контексті 

світових економічних процесів та тенденцій останніх десятиліть; 

– твердження щодо високого рівня латентності незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України, зумовленого 

чинниками економічного, кримінально-процесуального, кримінально-

правового характеру, а також відсутністю процесуальної фігури потерпілої 

від злочину особи; 

– судження про роль географічного розташування України у 

детермінації досліджуваного явища;                             

– обґрунтування неефективності та недоцільності застосування 

стримувальних (у тому числі репресивних) заходів запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон та незаконній міграції у цілому. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені у роботі положення та рекомендації поглиблюють наукові знання 

щодо об’єкта дослідження та сприяють всебічному розумінню явища 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Висновки 

й практичні пропозиції, що містяться у дисертації, можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній діяльності – при подальшому вивченні незаконної 

міграції та, зокрема, незаконного переправлення осіб через державний 

кордон (акт впровадження Університету Землі від 30.12.2019 р.); б) у 

нормотворчості – для удосконалення нормативно-правової бази діяльності 

суб’єктів запобігання незаконному переправленню осіб через державний 

кордон України (акт впровадження ГО «Фавела 61» від 04.01.2021 р.); в) у 

реальному секторі економіки – для впровадження заходів щодо виведення 

периферійних територій Україні зі стану затяжної соціально-економічної 

кризи (акт впровадження кооперативної групи «Фалафель Синдикат» від 

14.11.2020 р.); г) у навчальному процесі – при розробці та викладанні 

навчального курсу «Кримінологія», підготовці навчальних посібників з 

курсів «Запобігання транскордонній злочинності», «Міжнародна 

кримінологія», «Політекономія міграції» тощо (акт впровадження 

академічного колективу «Kritische Politik Zürich» від 13.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана 

автором самостійно. Сформульовані в ній положення та висновки, що 

складають її наукову новизну, розроблені особисто та є результатом власних 

досліджень. У співаторстві підготовлена одна публікація, особистий внесок 

дисертанта в якій становить 90% (опрацювання джерел та викладення 

основних положень щодо чинників зростання ролі стратегії зменшення 

можливостей вчинення злочинів на сучасному етапі, особливостей її 

імплементації у запобігання незаконному переправленню осіб через 

державний кордон та перспектив подальшого розвитку). 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано, обговорено 

і схвалено на засіданні відділу кримінологічних досліджень Науково-
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дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України. Основні теоретичні положення і висновки 

доповідалися автором й обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних наукових та науково-практичних конференціях: «Протидія 

незаконній міграції та торгівлі людьми» (Івано-Франківськ, 16-17 березня 

2018 р.); «Результати роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р.» 

(Харків, 26 березня 2019 р.); «Коли та ким виправдовуються катування» 

(Харків, 16 травня 2019 р.); «Міжнародно-правовий захист прав трудящих-

мігрантів в контексті сучасної міграційної політики» (Ірпінь, 25 жовтня 2019 

р.); ХVIII Всеросійській Школі молодих африканістів (Москва, 26-27 

листопада 2020 р.); «Актуальні проблеми протидії злочинності» (Харків, 23 

грудня 2019 р.); «Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові 

кордони регіонів» (Київ, 19-20 березня 2020 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 

відображено у 13 наукових працях, п’ять з яких – наукові статті, опубліковані 

у фахових наукових виданнях України та ФРН, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, а вісім – тези доповідей і повідомлень на наукових і 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, що включають в себе 8 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 260 

сторінки, з яких основний текст – 190 сторінок, список використаних джерел 

– 47 сторінок. До списку використаних джерел входять 449 найменувань. 
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РОЗДІЛ  1 

НЕЗАКОННЕ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 

КОРДОН ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Сучасний стан наукової розробки питання незаконного 

переправлення осіб через державний кордон в Україні та світі  

 

Проблематика людського міждержавного переміщення перебуває в 

центрі уваги українських науковців із середини 1990-х рр., коли Україна 

поряд із іншими країнами колишнього Радянського Союзу приєдналася до 

світової системи цих складних та багатоаспектних міжнародних процесів. 

Фахівцями з різних наукових дисциплін пропонуються свої розробки та 

шляхи прикладного вирішення відповідних питань у всій їх багатоманітності, 

однак переважна більшість наукових досліджень міграційних процесів все ж 

належить до соціологічних, економічних та демографічних галузей [1, c. 

208]. Законодавче ж регулювання суспільних відносин, що виникають у цій 

площині, належить до сфери адміністративно-правового, міжнародно-

правового та кримінально-правового регулювання. 

Однією із найскладніших політичних та правових проблем сучасного 

світу стає транскордонний рух громадян та осіб без громадянства з 

порушенням законодавчо встановлених правил в’їзду, перебування, виїзду з 

країни. Дане явище охоплюється терміном «незаконна міграція», і незаконне 

переправлення осіб через державний кордон посідає серед його суспільно 

небезпечних форм особливе місце. Разом із тим наперед зазначимо, що 

незаконна міграція як така, за загальним правилом, не виступає в Україні 

кримінально караним діянням. Саме цим можна пояснити переважну увагу 

до її вивчення в національній юридичній науці головним чином з 

адміністративно-правової точки зору. Так, низка українських науковців 

опрацьовували ці питання у межах дисертаційних праць за спеціальністю 

12.00.07, серед яких – роботи О. Г. Бабенка [2], І. К. Василенка [3], В. Г. 
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Кравченка [4], С. М. Кременчуцького [5], С. О. Мосьондза [6], Н. П. Тиндик 

[7]. У цьому контексті також слід згадати монографічні праці В. К. 

Колпакова та О. В. Кузьменко [8], В. І. Олефіра [9], О. І. Хараберюша [10] та 

деяких інших. 

Певний інтерес ці проблеми викликають і в науці міжнародного 

права. Так, Ю. Ф. Гаврушко була підготована відповідна дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук [11], а Ю. І. 

Римаренко здійснив одну із перших спроб обґрунтувати міжнародне 

міграційне право як науку та навчальну дисципліну, розглянувши понятійний 

апарат міграційного середовища, проблеми управління цими процесами, 

правовий, політологічний та інші аспекти міграційного буття, в тому числі й 

стосовно запобігання незаконній міграції [12].  

Крім того, вагомий внесок у дослідження незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України було зроблено І. І. Сєровою у 

кандидатській дисертації за темою «Міжнародно-правові механізми протидії 

нелегальній міграції», в якій на основі аналізу положень міжнародних 

документів були встановлені характерні риси цього явища, в тому числі й 

такі, що дозволяють відмежувати його від спорідненої проблеми міжнародної 

торгівлі людьми. До таких рис належать: наявність посередника, 

контрабандиста, який організовує рух через кордон (у деяких випадках 

незаконне перетинання відбувається самостійно); мігрант може повністю 

уникнути контактів із владою під час перетинання кордону, надати фальшиві 

чи справжні документи або повідомити неправдиві відомості про свої наміри; 

переміщення людей відбувається цілком добровільно; прибуток отримується 

з тих коштів, які незаконний мігрант сплачує переправнику [13]. Робота 

торкається й проблем удосконалення міждержавної та національної 

інституційної системи щодо запобігання незаконній міграції.  

Проводилися й фундаментальні дослідження криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів за ст. 332 КК України. До таких можна 



 28 

віднести кандидатську дисертацію Л. Ю. Капітанчук [14] та монографію А. 

С. Саінчина [15]. 

Кримінологічних досліджень незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України на теперешній час є значно менше. У дисертації 

А. П. Мозоля висвітлювалися переважно кримінологічна характеристика 

злочинності незаконних мігрантів та її вплив на стан злочинності в Україні в 

цілому, удосконалення системи протидії їй, а також правове регулювання 

незаконної міграції в Україні та зарубіжних державах як такої [16]. 

Відповідно питання незаконного переправлення осіб через державний кордон 

не були включені до предмета дослідження як самостійна проблема. Певна 

увага була приділена автором лише механізму та способам незаконного 

перетинання державного кордону України, зокрема основним маршрутам 

цих процесів.  

Незаконному статусу як чиннику віктимізації мігранта щодо 

корисливо-насильницьких злочинних посягань приділив увагу у дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук С. В. Албул [17]. 

А кримінологічний аналіз участі іноземних громадян в організованій 

злочинній діяльності як чинника, що істотно підвищує суспільну 

небезпечність таких злочинних груп, а також одного з детермінантів 

розширення ними своєї діяльності в Україні, було проведено у кандидатській 

дисертації Ю. О. Стрелковської. При цьому зроблено висновок, що 

відтворення мігрантами (в більшості своїй незаконними) організованої 

злочинності, до якої вони були втягнені у країнах свого попереднього 

проживання, призводить на території країни їхнього перебування до 

збільшення кількості злочинних угруповань транснаціональної 

спрямованості [18].  

Найбільш ґрунтовним та новим на теперешній час кримінологічним 

дослідженням незаконного переправлення осіб через державний кордон 

України залишається дисертація Т. Є. Огнєва [19]. Разом із тим основна увага 

у роботі зосереджується в першу чергу на загальнотеоретичних засадах 
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дослідження зазначених явищ та процесів, а також на кримінально-правовій 

характеристиці злочинів, передбачених ст.ст. 332 та 3321 КК України. 

Зокрема, автором було проаналізовано міжнародні зобов’язання України 

щодо криміналізації незаконної міграції та встановлено ознаки так званих 

кримінальних мігрантів, які незаконно перетинають державний кордон 

України з метою вчинення злочинів у державі перебування. Кримінологічна 

характеристика та заходи запобігання незаконному переправленню осіб через 

державний кордон також розглядаються, однак, образно кажучи, суто за 

залишковим принципом. Того ж року побачила світ кандидатська дисертація 

І. М. Чекмарьової, присвячена переважно особливостям вивчення і 

запобігання злочинності у межах різноманітних територіально-просторових 

систем, системі оптимальних методологічно значущих кількісно-якісних 

параметрів, які дозволяють найбільш повно і точно сформувати уявлення про 

специфіку регіональної злочинності, а також узагальненим рисам типових 

злочинів та злочинців на розглядуваних територіях [20]. Як складова 

кількісно-якісних показників транскордонної злочинності в Україні та ЄС 

незаконне переправлення осіб висвітлюється й у докторській роботі С. О. 

Філіппова [21]. 

У той самий час, питань незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України як складової більш широкого явища незаконної 

міграції торкаються численні розвідки на рівні окремих наукових публікацій. 

Серед їх авторів А. О. Йосипів [22], Т. В. Клинченко [23],  М. Г. Колодяжний 

[24], В. О. Корольов [25], О. А. Малиновська [26], Д. С. Мельник [27], В. Г. 

Севрук [28], М. М. Товт [29], Т. М. Чіпко [30] та чимало інших. Основні 

аспекти, що окреслюються у них, вбачається за доцільне звести до таких. У 

першу чергу, більшістю дослідників констатується розташування України на 

перехресті міжнародних міграційних потоків, що у поєднанні з 

неблагополуччям внутрішньої політичної та економічної ситуації робить її 

територію привабливою як для незаконного транзитного слідування 

іноземних громадян, так і для виїзду місцевого населення з порушенням 
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установлених правил перетинання державного кордону. Поширеною точкою 

зору є те, що вчинення незаконного переправлення осіб через державний 

кордон не представляється можливим без корупційних зв’язків представників 

організованих злочинних груп із працівниками ДПСУ та інших органів 

кримінальної юстиції, а так само те, що прихованість цих злочинів перебуває 

у прямій залежності із високою доходністю зазначеного кримінального 

бізнесу [31, c. 321]. Низка науковців надає певну характеристику маршрутам 

зазначених шляхів, а також складу осіб, що незаконно транспортуються 

ними, з точку зору їх громадянства і національності. Зазвичай відмічається й 

необхідність впорядкування та приведення у відповідність до міжнародних 

вимог законодавства щодо запобігання незаконній міграції, організаційного 

удосконалення та технічного посилення захисту українських кордонів. Окрім 

відсутності в Україні комплексної та збалансованої міграційної політики, а 

також недостатньої оцінки дійсних масштабів та наслідків незаконної 

міграції, як правило, підкреслюється надмірна м’якість міграційного 

законодавства України порівняно із сусідніми країнами в площині юридичної 

відповідальності за порушення його вимог (як щодо перетинання державного 

кордону, так і щодо правил перебування іноземців в Україні). У багатьох 

роботах наголошується на тому, що необхідною умовою ефективності 

протидії незаконній міграції як глобальному явищу є чітко налагоджене 

міжнародне співробітництво у вигляді розробки та виконання глобальних 

цільових програм [32, c. 143]. Час від часу відмічається й нагальна потреба у 

розробці надійних систем збирання та аналізу оперативної інформації з 

метою прогнозування розвитку міграційних процесів [27, с. 220; 121, с. 180].  

Значною є кількість праць російських авторів, що тією чи іншою 

мірою торкалися питань незаконного переправлення осіб через державний 

кордон, як на федеральному, так і на регіональному рівнях. Серед них варто 

виокремити кандидатські дисертації Ю. Ю. Бишевського [33], О. М. 

Шкільова [34], І. Є. Небижецької [35], М. А. Магеррамова [36], О. О. 

Громової [37], Е. Х. Кахбулаєвої [38] та В. С. Сокова [39]. Російська наука 
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акцентує увагу на впливі міграційних потоків на загальний стан злочинності 

в державі. Це зумовлюється найдовшою в світі територіальною протяжністю 

кордонів РФ, які часто є малоохоронюваними внаслідок географічних умов.  

Особливо ж активно опрацьовується незаконне переправлення осіб 

через державний кордон у кримінологічній науці держав Західної Європи та 

Північної Америки (далі – також «глобальна Північ» або «найбільш 

розвинені країни»), де в англомовній літературі для його позначення 

використовуються терміни migrant smuggling або human smuggling (тобто 

«контрабанда мігрантів» та «людська контрабанда» відповідно). Історично, 

прикордонний режим часто виступав першим втіленням державної влади 

європейських поселенців в Австралії, США, Канаді – поряд з урядовими 

управлінцями, відомими у Північній Америці як «індіанські агенти», які 

мали, а в деяких випадках мають і досі, надзвичайні повноваження із 

запобігання залишенню корінним населенням офіційно відведених місць або, 

навпаки, щодо вислання окремих осіб чи сімей за межі зарезервованих 

територій [40]. Поряд із цим, протягом 1830-1861 рр. понад 60 тис. біглих 

невільників скористалися створеною аболіціоністами системою таємних 

приміщень та шляхів, за допомогою якої вони доправлялися з 

рабовласницьких штатів до північних, а також до Канади. Неорганізовані, але 

теж масові діяння схожого характеру мали місце й на кордоні Техасу з 

Мексикою, яка скасувала рабство в 1829 р. – і вже тоді частина їх 

вчинювалася з корисливих мотивів [41, p. 55-56]. Тих же часів беспосередньо 

сягають корінням імміграційний контроль та сучасна поліцейська система 

США в цілому, яка у частині штатів виросла з громадських патрулів, що 

контролювали пересування рабів, могли обшукувати їх житло, запобігали 

втечам та призначали покарання [42]. Переорієнтації міграційного контролю 

на іноземців дала поштовх заборона рабської праці після Громадянської 

війни. «Загонимо батогом цих слов’янських вовків назад до європейських 

лігов, звідки вони лізуть, або знищимо їх яким-небудь чином», – закликала 

газета «Сhicago Times» під час страйків навесні 1886 р., що поклали початок 
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Міжнародному дню солідарності трудящих та ударною силою яких стали 

чеські і польські вантажники [43, p. 192-193]. Крім того, після закінчення 

війни був ухвалений Закон про виключення китайців 1882 р. Це призвело до 

появи ринку послуг з незаконного переправлення через американсько-

мексиканський кордон китайських громадян, які прагнули повернутися до 

Сполучених Штатів [44, p. 3]. Найвідомішими його прикладами протягом ХХ 

ст. стали незаконне переправлення осіб, які рятувалися від політичних 

переслідувань, через кордони Третього рейху та через Берлінську стіну, із 

НДР до ФРН. Утім, у західній громадській думці такі дії набули схвальної 

оцінки – на відміну від імміграції з регіонів глобального Півдня, частина якої 

здійснювалася за напівлегальною сторонньою допомогою вже у 60-х рр. ХХ 

ст.: на початку наступного десятиріччя лише в Англії нараховувалося 1,8 млн 

іноземних працівників, близько половини з яких потрапили до Сполученого 

Королівства незаконно [45, c. 23].  

Тривалу історію має й політика відправлення порушників 

міграційного законодавства до центрів тримання, яка міцно ввійшла до 

практики більшості держав у сфері імміграційного та прикордонного 

контролю. Вона бере початок від взяття на карантин новоприбулих з-за 

кордону та/або інтернування військовополонених чи інших представників 

протилежної сторони військового конфлікту [46, p. 2]. Британські 

противники рабства вже у 1772 р. досягли судового прецедента щодо 

заборони примусового вислання рабів за межі метрополії, який, однак, мало 

виконувався на практиці [47]. 

Перші дослідження міграційної індустрії (законної або ні) 

розпочалися на початку ХХ ст. Вже Г. Фейрчайлд встановив у 1925 р. 

важливість розвитку комунікацій та транспорту для відправлення грошових 

переказів та формування міграційних шляхів між США та Європою. 

Незаконне проникнення на борт міжнародного судна приписувалося, 

зокрема, деяким пасажирам лайнера «Титанік» – наприклад, групі з 12 

врятованих підданих Російської імперії. Ретроспективно, Д. Кілінгом 
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аналізувався зв’язок між інноваціями у технологіях пароплавства та 

покращенням умов подорожі європейських емігрантів в контексті 

трансатлантичних потоків кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. [48]. Першу ж 

спробу теоретично осмислити «комерцію міграції», ймовірно, здійснив Р. Ф. 

Харні, представивши в 1977 р. одноіменну працю щодо таких послуг з обох 

берегів Атлантичного океану. Зазначеним терміном він позначив діяльність 

посередників, які отримували прибуток з надання допомоги громадянам 

Італії у їх спробах дістатися місць проживання італійської діаспори [49, p. 5]. 

Знаковою стала й збірка публікацій Г. Є. Ансальдуа 1987 р. щодо соціальної 

та культурної маргіналізації у техаському прикордонні [50]. 

Подібно до України, інтерес до кримінологічних аспектів міграційної 

проблематики на Заході активізувався протягом 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку із 

світовим поступом неоліберальної глобалізації, руйнування замкнених 

торгівельно-економічних систем та аграрно-промислової перебудови 

переважно общинного сільського господарства глобального Півдня [51] – що 

багатократно посилило неконтрольований рух людських потоків з країн, де, 

за словами А. Шихаба, результати розвитку капіталізму накладаються на 

результати його нерозвиненості [52]. Як-от: «В Камеруні до початку 1980-х 

можна було подорожувати до Франції з національним посвідченням особи. 

Більшість людей відправлялися до Франції та поверталися. Вони не їхали 

тому, що хотіли там оселитися» [53]. Так звана «човнова міграція» через 

Середземне море до Південної Європи з’явилася одразу після запровадження 

Італією та Іспанією у 1991 р. візового режиму для громадян 

північноафриканських держав [44, p. 1]. «Експлуатація не знає кольору, – 

констатує А. І. Баттіно. – Колись італійці виїздили на американські поля або 

шахти Бельгії. Тепер чорношкірі поденники на полях Апулії» [54].  

Сучасний етап розглядуваного нами злочинного бізнесу у Західній 

півкулі пов’язується з громадянськими війнами та політичними репресіями 

1980-х рр. в країнах Центральної Америки, близько 1 млн втікачів з яких 

незаконно перетнули державний кордон США. Після завершення конфліктів 
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на початку наступного десятиліття зацікавленість у трудових та природних 

ресурсах регіону проявили Світовий банк та іноземні інвестори, ігноруючи 

потреби населення, що стало поштовхом до нової хвилі еміграції – як 

безпосередньо, так і спричинивши в країнах катастрофічний рівень 

злочинності [55]. «Ці так звані «мегапроекти» – ніщо інше, як іще один 

елемент системної війни, що сіє насильство, руйнування і смерть по всьому 

світу, змушуючи населення мігрувати у пошуках життя, в якому йому було 

відмовлено в місцях походження» [56]. Дещо раніше почалися аналогічні 

процеси у Мексиці, з різким падінням цін на нафту та відкриттям економіки 

американському капіталу за «планом Бейкера» 1985 р. під загрозою 

державного банкрутства (за три роки до того було оголошено про 

призупинення обслуговування зовнішнього боргу), особливої гостроти 

досягши з входженням держави до NAFTA 1994 р. [57, p. 43] Для 

мексиканського селянства це спричинило падіння цін на продукцію, відмову 

держави від експропріації земель на його користь та загострення тенденцій 

до приватизації общинних угідь, а відтак і бурхливе зростання рівня 

безробіття. К. Хенк Гонсалес в 1991 р. заявив: «Мій обов’язок як міністра 

сільського господарства – виштовхнути з полей до 10 млн селян» [58, p. 205]. 

Загальна ж чисельність міжнародних мігрантів у світі лише упродовж 2000-

2017 рр. зросла в півтора рази: зі 173 до 258 млн осіб [59, p. 4]. 

У цілому західною кримінологією виділяється кілька концептуальних 

підходів до розуміння незаконного переправлення осіб через державний 

кордон. Дж. Солт та Дж. Штейн у 1997 р. розвинули його інтерпретацію як 

глобального міграційного бізнесу, якому притаманні і законні складові. Цей 

бізнес розглядається як система міжнародних мереж зі складним 

підрахуванням прибутку та витрат. Розроблена дослідниками його модель 

ділиться на три етапи: мобілізація та вербування «клієнтів»; їхній рух у 

дорозі; включення їх до ринку праці в країні призначення [60, p. 479]. Як 

підсумок своєї теорії, автори вказують на необхідність нового погляду на 

прикордонний контроль, який приділяв би особливу увагу суб’єктам, що 
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прагнуть комерційної вигоди, а не самим мігрантам. Аналогічну точку зору 

висунув А. Арановіц, називаючи рушійними силами динаміки незаконного 

переправлення потужні ринкові механізми [61, p. 171]. Згодом усе більша 

кількість дослідників, зокрема Ш. Чжан та Е. Джерман, сконцентрували 

увагу на розгляді ролі родинних та інших найближчих соціальних зв’язків у 

цій злочинній індустрії [62; 63], що призвело до появи так званої «сімейної 

теорії». На іншому слабкому місці теорії глобального міграційного бізнесу 

наголошують Дж. Думернік та Д. Кайл, доводячи можливість наявності в 

переправників не лише корисливих, а й альтруїстичних мотивів, внаслідок 

чого їхня діяльність має не виключно корисливу, а, так би мовити, подвійну 

природу [64, p. 266]. 

Незважаючи на переважне фокусування теорії глобального 

міграційного бізнесу на економічних аспектах незаконного переправлення 

осіб через державний кордон, останнє також розглядається в її межах і як 

прояв організованої злочинності. На сьогодні ця точка зору, що акцентує 

увагу переважно на загрозах національній та міжнародній безпеці з боку 

розглядуваного явища, отримала форму самостійної однойменної теорії. В 

одному з епізодів такого злочинного діяння фахівцями Австралійського 

інституту кримінології (AIC) було встановлено 10 ролей співучасників – 

вербувальників, перевізників, провідників, інформаторів тощо, на чолі яких 

знаходяться фінансисти, відповідальні за контроль над прибутками злочинної 

організації [65, p. 12]. Згідно ж з іншими поглядами мережі з незаконного 

переправлення осіб скоріше являють собою гнучкі горизонтальні структури 

на разовій основі та без чіткої ієрархії, засновані, в першу чергу, за сімейною 

чи клановою ознакою. Таким чином, на думку прихильників теорії сімейного 

бізнесу, діяльність злочинних організацій професійних переправників 

доповнюється активною роллю родинних, дружніх та земляцьких зв’язків як 

у процесі незаконної міграції, так і у процесі облаштування особи після 

прибуття до країни призначення [62, p. 198]. Але попри критику теорії 

глобального міграційного бізнесу прихильниками «сімейної теорії», остання 
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охоплює занадто широке коло осіб, які виконують у міграційних процесах 

різні функціональні ролі. За такого підходу до переправників мають бути 

віднесені й особи, які внаслідок родинних стосунків допомагають 

незаконним мігрантам в облаштуванні на новому місці проживання (в першу 

чергу, шляхом підшукання місця роботи, надання житла та навіть просто 

інформування щодо життя у країні, до якої прибули їх родичі). За 

законодавством зарубіжних держав такі дії також можуть визнаватися 

злочинними, однак у будь-якому разі вони не є комерційною діяльністю, 

принаймні здійснюваною на постійній основі. Тому вважаємо більш 

обґрунтованим визначити останній з розглянутих поглядів як просто «теорія 

сімейних зв’язків». 

Питання особистості злочинця, що вчиняє незаконне переправлення 

осіб через державний кордон, у західній науковій думці є чи не найбільш 

суперечливим. З позицій кримінології такі особи описуються як близькі до  

насильницьких злочинців. Для обґрунтування подібних поглядів 

використовуються як матеріали кримінальних проваджень, так і результати 

безпосереднього спостереження; особливо чіткий прояв така характеристика 

знаходить у дослідженнях, проведених на американсько-мексиканському 

кордоні, у Туреччині та Франції [66, p. 17]. Деякими вченими 

підкреслюються зв’язки переправників із представниками ісламістських 

терористичних організацій [67, p. 55]. З позицій же, так би мовити, «чистої» 

соціологічної науки, погляд на стосунки мігрантів і переправників постає 

значно складнішим, ніж традиційна схема жорстокого корисливого злочинця 

та пасивної жертви вимагання грошових коштів. У таких дослідженнях 

акцент робиться на взаємній зацікавленості усіх осіб, що беруть участь в 

порушенні порядку перетинання державного кордону, як з точки зору 

ініціативи, так і з точки зору можливої участі особи, яку незаконно 

переправляють, у підготовці таких дій. Однак, так чи інакше, розгляд 

особистості злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб через 

державний кордон, як у кримінологічних, так і у соціологічних працях 
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західних вчених проводиться лише фрагментарно. C. Уебб та Дж. Берроуз 

пояснюють це тим, що як злочинці, так і мігранти часто належать до одного 

кола соціальних зв’язків [68], хоча, за словами B. Білгер, добра репутація 

переправника (тією мірою, наскільки ці відомості не дозволяють викрити 

його правоохоронним органам) має важливе значення на ринку таких послуг 

[69, p. 27]. Було виявлено суданського переправника, який після загибелі 68 

із 109 пасажирів переповненого його лівійським спільником човна витратив 5 

тис. доларів США як компенсацію, аби зберегти свою репутацію та не дати 

потенційним «клієнтам» звернутися до його численних кокурентів [70]. Як 

стверджується ж М. Неске, самі мігранти зазвичай знають про своїх 

переправників дуже мало, тому інтерв’ю із ними є корисними здебільшого з 

метою з’ясування їх власних суб’єктивних мотивів [71, p. 131]. 

Не обходить стороною кримінологія Заходу й питання юридичної 

відповідальності осіб, які незаконно переправляються через державні 

кордони. Останнім часом дослідниками приділяється увага розмежуванню 

формальної декриміналізації незаконної міграції (яка наразі не розглядається 

як злочин у більшості країн Заходу) та зростаючим поширенням її фактичної 

криміналізації за допомогою адміністративно-правових норм, шляхом взяття 

порушників міграційного законодавства на тривалий час під варту або 

відмови їм у доступі до житла, роботи, юридичної допомоги та охорони 

здоров’я [72, p. 24; 73, р. 145-172]. У середині 1990-х рр. оформлюються ідеї 

щодо центральної ролі державних кордонів у капіталістичних суспільних 

відносинах як чинника, що забезпечує зниження стандартів праці та 

можливості для посиленого контролю за працівниками [74, p. 11]. Багатьма 

фахівцями наголошується, якою мірою навіть сам факт незаконного 

переправлення особи через державний кордон посилює її вразливе становище 

– при тому, що для неї це в той же час може бути єдиною можливістю 

отримання джерела доходів та/або доступу до міжнародного захисту [75; 76; 

77]. Бачимо різку відмінність від позиції наукової спільноти України, де, 

навпаки, домінуючими є погляди щодо необхідності запровадження 
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кримінальної відповідальності за будь-яке незаконне перетинання 

державного кордону, а не лише за допомогу у цьому іншим особам. 

Слід зазначити також, що на Заході незаконне переправлення осіб 

через державний кордон часто розглядається кримінологами не лише у 

рамках проблеми незаконної міграції, а й у тісному зв’язку із тематикою 

торгівлі людьми. На нашу думку, це пояснюється тим, що у цих державах 

широко поширеним є втягнення незаконно переправлених осіб до боргової 

кабали з метою розрахунку за надані послуги, на відміну від України, де така 

форма залежності, за загальним правилом, не практикується [13, c. 7]. 

Чималий інтерес європейських та північноамериканських вчених 

привертають суперечливі моменти розмежування статусу осіб, незаконно 

переправлених через державний кордон, та осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми. Фактично можемо вести мову про спільний розгляд обох цих явищ у 

англомовній літературі протягом певного часу: поява великої кількості 

спеціалізованих досліджень щодо незаконного переправлення осіб через 

державний кордон починається лише у другій половині 2000-х рр. 

Вагомий внесок зроблено європейськими та північноамериканськими 

авторами у розвиток теорії та практики запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон. Особливий інтерес з їх боку 

викликають питання удосконалення охорони державних кордонів із позицій 

критичної оцінки вжитих державами заходів запобігання на предмет 

дотримання балансу між інтересами державної безпеки та уникненням 

необґрунтованих порушень прав осіб, які ці кордони перетинають [78]. 

Підкреслюється кореляційний зв’язок між погіршенням правового становища 

мігрантів та їхнім попитом на послуги переправників [79; 80, р. 73; 81, р. 11], 

ставиться під сумнів доцільність посилення криміналізації незаконного 

переправлення осіб через державний кордон на фоні збереження його 

детермінант [82, p. 88]. Протягом останніх років спостерігається помітне 

збільшення кількості наукових праць подібної спрямованості, що, на нашу 

думку, кореспондує стрімкому зростанню масштабів незаконної міграції у 
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світі. Приділяється увага й розробленню інноваційних заходів запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон – від можливостей 

використання із такою метою різноманітних останніх технологій до 

запобігання відмиванню грошових коштів, отриманих злочинним шляхом 

[83]. 

Ураховуючи транснаціональний характер феномену незаконного 

переправлення осіб через державний кордон, пов’язані з ним питання 

знаходять висвітлення не лише у працях науковців західних країн, а й у 

матеріалах міжнародних організацій. Як одну з таких публікацій зазначимо 

запобіжний інструментарій УНЗ ООН, де містяться численні рекомендації 

щодо використання стандартизованих інструментів збору даних, заходів 

забезпечення безпеки кордонів, розробки стратегії з підвищення обізнаності 

потенційних мігрантів про ризики, що становить незаконне переправлення 

[84]. Низка важливих кримінологічних напрацювань міститься у детальній 

дослідницькій доповіді, опублікованій цією ж інституцією наступного року. 

Серед них – характеристика організаційної структури злочинних мереж та 

кількісні оцінки обсягів розглядуваного явища за регіонами світу, соціально-

демографічна характеристика осіб, що незаконно переправляються через 

кордони різних держав, аналіз зв’язків, у які вони вступають зі злочинцями в 

цьому механізмі, надання типології способу незаконного переправлення, 

оцінка впливу запобіжних заходів на подібні злочинні прояви [67]. До цього 

варто додати ґрунтовне дослідження Міжнародної ради з політики по правах 

людини (ICHRP) щодо міжнародної узгодженості підходів до положення 

осіб, незаконно переправлених через державний кордон, та інших іноземних 

громадян із неврегульованим правовим статусом [82]. 

Здебільшого прикладний, а не теоретично-фундаментальний, 

характер наукових розробок щодо незаконного переправлення осіб через 

державний кордон вважаємо характерною рисою досліджень в кримінології 

країн Заходу, що в цілому відповідає загальній тенденції сучасного розвитку 

кримінології у напрямку подолання відчуження між наукою та практикою 
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[85, c. 213]. Останніми роками серед європейських дослідників незаконного 

переправлення осіб через Середземне море особливу відомість отримав, 

зокрема, П. Кампана, який з 2015 р. працює в Інституті кримінології 

Кембриджського університету з використанням широкого спектру новітніх 

джерел та методів дослідження зазначеного явища: від даних 

прослуховування телефонних розмов злочинців до моніторингу груп у 

соціальних мережах [70]. На початку 2014 р. у Брюсселі був заснований 

Федеральний міграційний центр «Myria», який щороку презентує вичерпні 

наукові звіти щодо незаконного переправлення осіб через державні кордони 

та торгівлі людьми, в тому числі щодо кращих (на думку авторського 

колективу) заходів запобігання їм, а також виступає із власними 

пропозиціями щодо цих питань [86]. Найбільш визначною з останніх робіт 

щодо незаконного переправлення осіб через морські кордони Греції, 

Туреччини та Лівії можемо назвати засновану на аналізі емпіричних даних 

про життєвий досвід переправників і шукачів притулку монографію Т. Берда, 

що вийшла 2017 р. за результатами наукової програми «Міграційна 

індустрія» Датського інституту міжнародних досліджень (DIIS). Автор 

спростовує поширені уявлення про цю діяльність, демонструючи на перетині 

етнографії та критичної кримінології, як вона виникає із самої сутності 

обмежень, що накладаються державними кордонами, та як визначається 

більш широкими чинниками неоліберальної трансформації [87]. Варто 

згадати й наукову роботу Дж. Е. Санчес з Інституту досліджень національної 

безпеки в Техаському університеті Ель-Пасо, проведену у 2014 р. на основі 

інтерв’ювання великої кількості переправників через кордон США із 

Мексикою [88]. Певні аспекти соціально-демографічних ознак переправників 

та переправлених ними осіб піднімалися у праці Л. І. Шеллі, опублікованій 

вашингтонським Інститутом міграційної політики (MPI) того ж року [89].  

Питання імміграційного та прикордонного контролю з 2008 р. 

перебувають у центрі уваги лондонської групи «Corporate Watch», близької 

до заснованого за участі П. О. Кропоткіна видавництва «Freedom Press», 
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більшість публікацій якої у цій сфері зосереджені на системі тримання під 

вартою та примусового видворення за межі Сполученого Королівства, а 

також на компаніях, що отримують з цього прибуток. Частина групи також 

бере участь у Дослідницькій мережі Кале, що веде діяльність в основному 

пункті збору незаконних мігрантів, які очікують на переправлення із Франції 

до Сполученого Королівства. У Мюнхені базується асоціація 

«Bordermonitoring.eu», якою оприлюднюються поточні новини, наукова 

література та судова статистика щодо реалізації прав мігрантів в Болгарії, 

Італії, Україні, Угорщині та інших прикордонних регіонах ЄС. Широку 

популярність набув і інтернет-проект «Border Criminologies», що існує з 2013 

р. на юридичному факультеті Оксфордського університету, де також 

публікуються матеріали з питань прикордонного контролю, міграційної 

політики та кримінальної юстиції. 

Отже, проблематика незаконного переправлення осіб через 

державний кордон виступала в Україні предметом вивчення науковців як в 

межах дослідження незаконної міграції, тобто більш широкого соціально-

правового явища, так і заходів правової протидії їй. Проте, незважаючи на 

наявність численних спроб вивчити окремі сторони таких злочинних діянь, 

на науковому просторі України на теперешній час відсутні їх комплексні та 

всебічні кримінологічні розробки, які були б достатніми для розробки 

ефективної моделі запобігання їм. Натомність, вченими зарубіжних країн 

накопичено достатньо широкий обсяг напрацювань за цією тематикою, які 

істотною мірою можуть бути застосовані в тому числі й в Україні. Однак 

об’єктивна соціально-економічна обстановка, в якій проводились її 

дослідження, суттєво відрізняється від національної ситуації. Це, в свою 

чергу, вимагає ґрунтовного вивчення кількісних та якісних показників 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України, його рівня 

латентності, процесів та явищ, які його детермінують, а також особистості 

злочинця, що вчиняє такі дії, з метою формування дієвої системи заходів 

запобігання цьому негативному явищу соціального буття. 
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1.2 Юридична відповідальність за незаконне переправлення осіб 

через державний кордон України та її історичні передумови 

 

Правове регулювання міграційних процесів на теренах сучасної 

України має глибокі історичні корені, особливо у частині недопущення 

незаконного руху осіб через державні кордони. Маємо підстави вважати, що 

прагнення державних утворень до охорони своїх кордонів та нормативного 

врегулювання відносин щодо покарання винних у їх порушенні осіб існувало 

фактично протягом усього часу їх становлення на українських територіях. 

Норми, що передбачали кримінальну відповідальність за «укривання біглого 

раба», «сприяння втечі холопа в чужу землю» тощо, зустрічаються ще у 

таких історичних джерелах, як договір князя Олега 911 р. з греками, Руська 

Правда, Судебник 1497 р. тощо. Соборним уложенням 1649 р. 

установлювалася кримінальна відповідальність за незаконне перетинання 

державного кордону, кваліфікованою ознакою якого визнавалося вчинення 

такого діяння у сукупності з державною зрадою [90, c. 176]. 

Антикріпосницькі виступи 1831 р. у сучасній Закарпатській області були 

викликані посиленням голоду після заборони для селян виїжджати на 

заробітки до Угорщини через епідемію холери. З прийняттям Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845 р. було криміналізовано дії осіб, які 

підбурювали підданих Російської імперії до незаконного перетинання 

державного кордону, а також самі перетинали державний кордон, не маючи 

на те права чи дозволу [91, c. 153]. Найпопулярніший тогочасний роман 

«Хатина дядька Тома» Г. Бічер-Стоу, одна із сюжетних ліній якого 

присвячена незаконному переправленню рабів із Кентуккі до Канади, 

заборонила царська цензура. «Похід у Таврію по волю» 1856 р. об’єднав у 

деяких повітах майже все кріпосне селянство; для його зупинення було 

спрямовано військові підрозділи та поліцейські команди на кордон 

Таврійської губернії. «В кожній точці, що вела до Криму, на переправах, на 

митних постах – всюди були сказаними заходами протиставлені перешкоди 
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до подальшого руху селян, і вони цілими натовпами були затримані та 

повернені на місця проживання», – описував це катеринославський 

губернатор А. Я. Фабр [92]. «А ось іще в чому воля, – роз’яснювалося у 

підпільній прокламації М. Г. Чернишевським. – Пачпортів нема: кожен 

ступай, куди хоче, живи, де хоче, ніякого дозволу на те йому не треба» [93, c. 

89]. Центри переправлення з Російської імперії політичних втікачів та 

ввезення до неї забороненої літератури в перше десятиліття ХХ ст. були 

облаштовані революціонерами у Кам’янці-Подільському і Хотині [94, c. 224]. 

Протягом наступних десятиліть територія України поступово 

оформлювалася у сучасних межах. Особливо драматичного характеру 

незаконні міграційні процеси набули у зв’язку із введенням на початку 1933 

р. єдиної паспортної системи на тлі адміністративної блокади населених 

пунктів за невиконання плану хлібозаготівель. Органами внутрішніх справ 

здійснювалися заходи зі стримування та примусового повернення осіб, що 

десятками тисяч проривалися з голодуючих сільських районів до великих 

міст; з цією ж метою для селян було закрито адміністративний кордон УСРР. 

Наступне загострення проблем, суміжних із досліджуваними нами, відбулося 

після включення до складу УРСР півострова Крим та прийняття 

реабілітаційних актів кінця 1960-х: кримськотатарські репатріанти, яким 

було складно отримати прописку навіть у разі купівлі житла за приватними 

угодами, підлягали видворенню за межі Кримської області через порушення 

паспортного режиму у прикордонній зоні [95]. Загалом же, протягом 

існування «залізної завіси» проблематика незаконної міграції залишалася 

малоактуальною. Тим не менше, на різних етапах свого розвитку 

кримінальне законодавство УРСР передбачало відповідальність за сприяння 

незаконному переходу через державний кордон, його незаконне перетинання 

та незаконне переправлення осіб через державний кордон.  

Таким чином, поняттям незаконного переміщення осіб через 

державний кордон України на теперішній час охоплюються два різновиди 

залишення особою території однієї держави та її руху до території іншої без 
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відповідних документів або відповідного дозволу. Першою та найбільш 

поширеною формою є незаконне перетинання державного кордону, яке може 

здійснюватися з використанням або без використання сторонньої допомоги 

та є підставою для адміністративної відповідальності за ст. 2041 КУпАП. 

Другою – незаконне переправлення особи через державний кордон, 

кримінальну відповідальність за яке передбачено ст. 332 КК України. 

У той самий час і особи, що були незаконно переправлені через 

державний кордон, притягуються лише до адміністративної відповідальності. 

При цьому особа, яку незаконно переправляють через державний кордон, 

вчиняє дії саме щодо його перетинання, тоді як інші особи виконують 

об’єктивну сторону складу злочину щодо незаконного переправлення. Як 

вказує В. В. Фєдосєєв, «особа, яка перетинає державний кордон, самостійно 

керує своїм переміщенням, а особа, яку переправляють через нього, – 

виступає в ролі «речі», і до організації, керівництва чи сприяння такому 

переправленню відношення не має» [96, c. 89-90]. 

Такий правовий підхід відповідає положенням міжнародно-правових 

актів, чільне місце серед яких займає Протокол проти незаконного ввозу 

мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності та ратифікований ЗУ № 1433-IV 

від 04.02.2004 р. Відповідно до ст. 5 особи, що переміщуються через 

державні кордони з порушенням встановленого законодавством порядку, 

розглядаються лише як об’єкти, а не суб’єкти кримінально караних дій у 

сфері незаконної міграції. Суб’єктами незаконної міграції відповідно до ст. 6 

цього Протоколу вважаються лише особи, які здійснюють незаконний ввіз 

мігрантів та створення умов для нього (виготовлення підробленого 

документа на в'їзд/виїзд або посвідчення особи; придбання або надання 

такого документа чи володіння ним; надання будь-якій особі, яка не є 

громадянином відповідної держави  або не проживає  постійно на її території,  

можливості знаходитися в цій державі без дотримання  необхідних  вимог 

для законного перебування в ній шляхом використання незаконних способів). 
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Незаконне ввезення мігрантів відповідно до п. «а» ст. 3 означає забезпечення 

з метою одержання, прямо або опосередковано, будь-якої фінансової або 

іншої матеріальної вигоди, незаконного в'їзду до будь-якої Держави-учасниці 

будь-якої особи, яка не є її громадянином або не проживає постійно на її 

території [97, р. 13]. У межах цього визначення терміном «незаконне 

ввезення» позначається консенсуальна угода, за якої переправник та мігрант 

разом доходять згоди порушити законодавство щодо порядку перетинання 

державного кордону з метою взаємної вигоди: перший отримує матеріальну 

вигоду, другий – вигоду від міграції [72, p. 77-78].  

У переважній більшості випадків винним у порушенні порядку 

перетинання особами державного кордону України загрожує адміністративна 

відповідальність. Кримінальну відповідальність за організацію незаконного 

переправлення осіб через державний кордон та керівництво такими діями 

вперше було встановлено КК України від 28.12.1960 р. на підставі 

доповнення його ст. 751 у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією» 

№ 2247-ІІІ від 18.01.2001 р. Про причини вжиття таких заходів наочно 

свідчить ситуація із масштабами незаконної міграції, що склалася на той час: 

за даними Держкомкордону України, незаконні мігранти складали 7,2 тис. 

осіб серед 16 тис. порушників кордону, затриманих протягом 1996 р. 

Наступного року їх потік зріс у 1,5 рази (10,7 тис. серед 28 тис. затриманих 

порушників), подальше збільшення спостерігалось у 1998 р. (17,3 тис. осіб – 

тобто зростання у 1,9 разів), у 1999 р. – вже 25,3 тисяч [98, c. 233]. Протягом 

2000 р. міліцією було виявлено 27,8 тис. незаконних мігрантів, а за 2001 р. їх 

кількість становила 27,1 тисяч [26, c. 17].  

У той самий час ст. 75 КК України від 28.12.1960 р. передбачалася 

кримінальна відповідальність і за перетинання державного кордону України 

поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску без встановлених 

документів чи дозволу відповідних державних органів, вчинене протягом 

року після накладення адміністративного стягнення за таке діяння. В якості 
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кваліфікуючої ознаки встановлювалось вчинення таких дій особою, раніше 

судимою за злочин, передбачений цією статтею (хоча випадки реального 

притягнення до відповідальності за цією статтею зустрічалися лише як 

виняток). Чинний КК України містив аналогічний склад злочину у ст. 331, 

однак ще до його прийняття науковцями висувалися пропозиції щодо 

необхідності декриміналізації таких діянь [99; 100]. Зрештою цю статтю було 

виключено на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо перетинання державного кордону України» № 1723-IV від 

18.05.2004 p., яким незаконне перетинання або спроба незаконного 

перетинання державного кордону України були перекваліфіковані на ст. 2041 

КУпАП. Разом із тим ст. 332 нового КК України від 05.04.2001 р. закріпила 

кримінальну відповідальність не лише за організацію незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України та керівництво такими 

діями, а й за незаконне переправлення осіб через державний кордон України 

як таке, а також за сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням 

засобів або усуненням перешкод [101].  

Ознаки складів злочину, передбаченого ст. 332 КК України, та 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 2041 КУпАП, вже 

неодноразово аналізувалися в Україні іншими науковцями, і їх розгляд 

виходить за межі предмета нашого дослідження. Але при цьому відмітимо, 

що кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані із незаконною 

міграцією, протягом тривалого часу мала в Україні стійку тенденцію до 

пом’якшення, що майже одностайно піддавалося критиці в українській 

юридичній науці. «Міграційне законодавство України має ліберальний 

характер у порівнянні з міграційною політикою країн СНД та країн ЄС. 

Наприклад, в Україні за певні правопорушення іноземці несуть 

адміністративну відповідальність на однакових засадах із громадянами 

України і не розглядаються як кримінальні злочинці, що відповідно 

позначається на нормах поводження з мігрантами та їх утримання, в країнах 

СНД та ЄС до мігрантів застосовуються інші правові дії, аніж до громадян 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1723-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1723-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1723-15
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країни. Ліберальними є також норми, що встановлюють відповідальність за 

незаконну спробу перетину державного кордону та незаконне перебування в 

Україні. Внаслідок цього наявна в Україні правова база не в змозі належним 

чином забезпечувати боротьбу з нелегальною міграцією» [19, c. 25]. У 

зв’язку з цим Т. Є. Огнєвим було запропоновано встановлення кримінальної 

відповідальності за організацію незаконного перебування на території 

України іноземців або осіб без громадянства з метою отримання, прямо або 

опосередковано, фінансової та матеріальної вигоди [19, c. 81]. Останнім 

часом такі пропозиції почали отримувати законодавче втілення: ЗУ «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного 

кордону України» № 2599-VIII від 18.10.2018 р. було криміналізовано 

незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння 

шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію 

України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових 

відомств РФ у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний 

кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без 

відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні 

відомості. Прихильниками ж найбільш жорсткої точки зору відстоюється 

необхідність повернення кримінальної відповідальності за незаконне 

перетинання державного кордону і без такої мети та спеціального суб’єкта – 

«в інтересах негайних потреб у охороні основ державної безпеки, а також 

створення передумов для підвищення ефективності боротьби із 

контрабандою товарів та організацією незаконного переправлення осіб через 

державний кордон» [102, c. 97]. 

Питанню щодо соціальних наслідків посилення юридичної 

відповідальності за вчинення таких діянь приділимо увагу у межах 

останнього розділу. В цьому ж відмітимо лише про таке. На нашу думку, у 

випадку вчинення злочинів проти національної або громадської безпеки (дії, 

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
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захоплення державної влади, створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань, терористичний акт, диверсія тощо) 

незаконне перетинання державного кордону виступає лише готуванням до 

вчинення більш тяжкого злочину. Відтак, виключається необхідність 

додаткової кваліфікації таких дій за ст. 331 КК України у разі поновлення її 

чинності. Навіть утворюючи склад іншого закінченого злочину, підготовчі дії 

повинні отримувати самостійну кваліфікацію тільки у тому разі, якщо вони 

більш небезпечні, ніж цей закінчений злочин [103, c. 399]. Як правило, при 

обґрунтуванні меншої суспільної небезпеки стадії готування порівняно з 

іншими стадіями злочину у доктрині кримінального права відмічається, що 

на стадії готування діяння винного ще не спрямовані безпосередньо на об’єкт 

кримінально-правової охорони. Вважається, що підготовчим діянням 

властиве створення так званої опосередкованої небезпеки [104, c. 70]. 

Викладене вище зумовлює необхідність звернення до значно ширшої 

проблеми: чому відповідальності за ст. 332 КК України підлягає лише 

переправник, тоді як на особу, яку він переправляє, накладається лише 

адміністративне стягнення, хоча дії, спрямовані на порушення порядку 

перетинання особами державного кордону, вчинюються ними обома? Аналіз 

ролі «клієнтів» у їх незаконному переправленні через державний кордон з 

позицій концепції «об’єктивної співучасті» буде проведено нами у межах 

наступного розділу роботи. А соціально-правові обставини, що зумовлюють 

таку правову регламентацію, пропонуємо поділити на чинники ресурсного та 

чинники гуманітарного характеру.  

Перш за все, застосування адміністративного штрафу як стягнення за 

незаконне перетинання державного кордону України не є обтяжливим з 

точки зору витрат для державного бюджету на шкоду іншим галузям 

економіки – на відміну від позбавлення волі або примусового видворення за 

межі України (окрім збільшення для злочинних угруповань можливостей з 

вербування нових членів, яким неодмінно супроводжується зростання 

чисельності осіб, скупчених у відповідних приміщеннях). За свідченнями 
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ЗМІ, одна лише реадмісія з України до Польщі особи без громадянства 

грузинського походження С. у лютому 2018 р. коштувала державному 

бюджету 10 тис. доларів США за використання авіатранспорту приватної 

компанії [105]. При цьому наголошується, що такі високі витрати значною 

мірою пов’язані з рекордно стислим часом виконання процедури видворення, 

що тривало лише дві години. У противному разі необхідними є фінансові та 

матеріальні ресурси на тримання особи під вартою, що наразі може тривати 

більше року в очікуванні нею своєї черги, її харчування, медичне 

забезпечення, послуги перекладача тощо. Станом на 2012 р. вартість 

утримання кожного затриманого складала в Україні 25-30 грн. щодоби, при 

тому, що за міжнародними нормами ця сума має складати 10 євро. Вартість 

же видворення з України одного іноземця за цінами того самого року 

оцінювалася у понад 1,5 тис. доларів США [30, c. 253]. Зважаючи на темпи 

зростання цін за роки, що минули, маємо підстави вважати, що наразі ця сума 

може бути у кілька разів більшою. Не виключається можливість 

використання з цією метою послуг туристичних агентств – однак і в цьому 

разі фінансові витрати є більшими, ніж може вбачатися на перший погляд. 

Так, відповідно до інформації, оприлюдненої у системі публічних закупівель 

ProZorro, сума оголошеного 7 червня 2018 р. тендеру від ДМСУ на 

видворення 116 порушників міграційного законодавства дорівнювала 1 млн 

грн. 

Кількість же незаконних мігрантів, затриманих на українських 

кордонах з 1991 р., за останніми даними ДПСУ, оцінюється у приблизно 150 

тис. осіб, серед яких 123 тис. були затримані за незаконне перетинання 

державного кордону. Видворено із України було близько 40 тис. іноземних 

правопорушників [106]. Легко підрахувати, що навіть якщо на території 

України одночасно утримуються 10 тис. осіб, які підлягають примусовому 

видворенню за межі держави, остання має витратити на цю процедуру без 

урахування інфляційних процесів принаймні 15 млн доларів США, яких так 

гостро потребують загальносоціальні заходи запобігання злочинності. 
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Складнощі матеріального та фінансового забезпечення доповнюються 

й обмеженістю ресурсів процесуального характеру. До скасування 

кримінальної відповідальності за незаконне перетинання або спробу 

незаконного перетинання державного кордону України дізнавачі ДПСУ та 

слідчі територіальних органів СБУ були надмірно навантажені справами про 

малозначні діяння з відповідною кваліфікацією [102, c. 92]. Така ситуація 

спостерігалася навіть протягом 2004 р., незважаючи на зниження кількості 

незаконних мігрантів, затриманих за цей час, до 9944 осіб [98, c. 233]. У свою 

чергу, перенавантаження системи органів кримінальної юстиції негативно 

впливає на запобігання злочинності в цілому. 

До гуманітарних чинників адміністративної (а не кримінальної) 

відповідальності за незаконне перетинання державного кордону слід віднести 

складні життєві обставини, що змушують осіб звертатися за послугами 

переправників. Такими зазвичай виступають вкрай незадовільні умови життя, 

необхідність воз’єднання із рідними, порятунку від військових конфліктів, 

релігійних чи політичних переслідувань, кліматичних лих тощо. «Мігранти, 

які вдаються до послуг переправників, свідомо йдуть на порушення закону, 

однак глибина їхньої провини незрівняна з провиною організаторів, – 

пояснює Т. В. Клинченко. – Люди, які довірилися організаторам, безправні й 

залякані, особливо жінки і діти, які справді не знають, куди і навіщо їх 

везуть» [23, c. 72]. Навіть щодо тяжких та особливо тяжких злочинів 

диспозиція ст. 66 КК України припускає пом’якшення покарання у разі їх 

вчинення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин. І 

тим паче пом’якшеною є відповідальність за правопорушення, яке посягає 

лише на встановлену адміністративну процедуру, за відсутності потерпілої 

особи.  В той самий час слід зауважити, що і передбачений ст. 2041 КУпАП 

розмір адміністративного штрафу як стягнення за незаконне перетинання 

державного кордону, за загальним переконанням науковців, має враховувати 

фінансову спроможність порушника. Вважаємо, що це має місце далеко не 

завжди. Якщо переправники вилучили в мігранта усі наявні в нього гроші та 
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документи – а на практиці часто трапляється саме так – то така особа просто 

ухилятиметься від сплати штрафу. А у разі відповідального ставлення до 

покладеного на неї судом обов’язку, необхідність сплатити кілька тисяч 

гривень навпаки здатна навіть спонукати таку особу до вчинення дрібного 

правопорушення з метою отримати належну суму.  

Н. Ф. Кузнєцова вказувала на критерії розмежування злочину та 

інших правопорушень: об’єкт, суспільна небезпечність, протиправність. При 

цьому антисоціальна спрямованість злочину характеризується суспільною 

небезпечністю, натомність інші протиправні діянні становлять лише частку 

шкідливості у відповідній сфері правовідносин [107, c. 116]. Від 

адміністративного проступку злочин відрізняється якісно вищим рівнем 

суспільної небезпечності, і визнаватися злочинним має діяння, якому 

властиві достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної 

небезпечності. Характер суспільної небезпечності діянь, відповідальність за 

які передбачається ст. 332 КК та ст. 2041 КУпАП, є тотожним, оскільки вони 

мають один і той самий об’єкт посягання – суспільні відносини у сфері 

охорони державного кордону України. Відмінність полягає у її ступені – 

однак необхідно встановити, чи є справедливим це для всіх частин ст. 332 КК 

України. 

Як відмічає О. О. Пащенко, чинниками встановлення кримінально-

правової охорони державних кордонів України виступають суспільна 

небезпечність спрямованих проти них діянь, їхня відносна поширеність та 

неможливість успішної боротьби із ними за допомогою інших заходів [108, c. 

192]. До безпосередніх приводів криміналізації цих діянь Т. Є. Огнєв 

відносить: необхідність виконання обов’язків, що випливають із 

ратифікованих ВРУ міжнародних договорів; необхідність створення 

правових механізмів утвердження та забезпечення прав та свобод людини як 

головного обов’язку держави; необхідність забезпечення реалізації інших 

положень Конституції України та інших законів; результати кримінологічних 
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досліджень динаміки та поширеності якого-небудь діяння; громадську думку 

[19, c. 56-57]. 

Із цього приводу в першу чергу варто зазначити, що відповідно до п. 

«а» ст. 3 Протоколу необхідною умовою такого кримінального 

правопорушення, як «незаконне ввезення мігрантів», є одержання 

матеріальної вигоди винною особою, що суперечить диспозиції ч. 1 ст. 332 

КК України, яка не передбачає можливості корисливого мотиву при вчиненні 

таких дій. Відтак, до міжнародних зобов’язань України в сфері протидії 

незаконній міграції необхідність введення такого складу злочину не 

належить. Не передбачається цією частиною статті Протоколу й можливість 

вчинення злочину у співучасті та/або повторно, хоча у національній науці, як 

вже констатувалося нами вище, фактично загальноприйнятим є уявлення про 

незаконне переправлення осіб через державний кордон виключно як про 

високоприбуткову сферу діяльності транснаціональної організованої 

злочинності, з чим традиційно пов’язується й суспільна небезпечність таких 

злочинів. І навпаки, пом’якшення кримінально-правової репресії відповідає 

логіці гуманізації кримінальної відповідальності, що позиціонується як 

сучасна тенденція кримінально-правової політики держави [109, c. 48]. 

Результати проведеного нами дослідження архівних кримінальних 

справ та проваджень за ст. 332 КК України свідчать про те, що передбачений 

ч. 1 цієї статті склад злочину не належить до числа найбільш поширених: 

якщо в середньому судами України розглядається близько 100 кримінальних 

проваджень за вказаною статтею на рік, то провадження за ч. 1 складають 

менше 25% від загальної кількості. Крім того, у переважній більшості таких 

випадків винним переправлялась лише одна особа, і у багатьох провадженнях 

злочинці є з ними членами однієї сім’ї.  

Майже усі засуджені за ч. 1 ст. 332 КК України звільняються судом 

від відбування покарання у виді позбавлення волі. Це є підставою 

припустити цілковиту можливість боротьби із передбаченими нею діяннями 

за допомогою засобів адміністративного стягнення, однак не звільняє 
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засуджених від обмежень суб’єктивних прав через наявність судимості. 

Мусимо погодитися із висновком В. В. Голіни про те, що суспільство, 

«неспроможне соціально влаштувати навіть законослухняних громадян» 

[110, c. 43], ставить судимих осіб перед ще більшими складнощами у пошуку 

роботи за місцем проживання, при неможливості виїзду на заробітки за 

кордон внаслідок обов’язку регулярно з’являтися до кримінально-виконавчої 

інспекції. Навряд чи це може відвертати у них бажання звертатися до 

незаконних способів заробітку. 

Таким чином, доходимо думки про те, що діяння, відповідальність за 

яке передбачено у ч. 1 ст. 332 КК України, не становить настільки істотного 

ступеню шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам, який був би 

необхідним та достатнім для його криміналізації. Із другого боку, виникає 

запитання: чи не створить його декриміналізація більше можливостей 

переправникам для розширення своєї діяльності, у тому числі в 

організованих формах? Відомо, що притягнення до кримінальної 

відповідальності має формувати настанову на правомірну поведінку надалі. 

Не виключається ймовірність того, що відсутність її настання у разі 

одноразового вчинення незаконного переправлення без ознак співучасті та 

корисливого мотиву здатна спонукати порушника до подальшого здійснення 

такої діяльності (найбільш ймовірно з метою прибутку) та підшукування 

співучасників.  

Вбачається, що дати однозначну відповідь на питання щодо 

можливих наслідків декриміналізації ч. 1 ст. 332 КК України шляхом одних 

лише теоретичних суджень не є можливим. Це означає необхідність 

проведення відповідного соціального експерименту у формі призупинення її 

дії на певний строк. При цьому зауважимо, що використання досвіду України 

кінця 1990-х та початку 2000-х рр. (майже трьохкратне зменшення 

чисельності незаконних мігрантів, затриманих на українських кордонах у 

перші кілька років після припинення чинності ст. 331 КК та запровадження 

ст. 332 КК України) не може замінити результатів експериментального 
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дослідження у зв’язку із сильною залежністю міграційних потоків не лише 

від внутрішньодержавних факторів, а й від процесів міжнародного масштабу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз відповідальності за порушення порядку перетинання 

особами державного кордону України та стану розробки цих питань у 

національній та зарубіжній науці свідчить про те, що незаконна міграція 

виступає об’єктом кримінологічного дослідження внаслідок низки сутнісних 

якостей, пов’язаних із посяганням цього явища на можливість держави 

визначати та обмежувати коло осіб, які мають право перебувати на території, 

що перебуває під її суверенітетом. Таке обмеження, у свою чергу, може 

пояснюватися міркуваннями захисту державної та міжнародної безпеки, 

економічного та культурного балансу тощо.  

2. Незаконне переправлення осіб через державний кордон – найбільш 

суспільно небезпечна складова незаконної міграції, що у науці здебільшого 

пов’язується з його перетворенням на глобальну високоприбуткову 

індустрію під контролем організованої злочинності. Основними сутнісними 

рисами при цьому виступають діяльність посередника, який забезпечує 

порушення порядку перетинання державного кордону, добровільний 

характер такого переміщення, винагорода з боку мігранта за надані послуги.  

3. Не будучи новим феноменом у світовій практиці, на території 

України незаконне переправлення осіб через державний кордон не існувало 

як істотна проблема до 1991 р. Найбільшої уваги у правовій науці України на 

теперешній час дістали адміністративно-правові та міжнародно-правові 

заходи запобігання йому та незаконній міграції у цілому. Українська 

кримінологія приділяє увагу цим питанням насамперед в аспекті впливу 

незаконної міграції (зі сторонньою допомогою або без такої) на загальну 

криміногенну обстановку у державі. Критичний аналіз накопичених за 

останні десятиріччя наукових напрацювань щодо незаконного переправлення 
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осіб через державний кордон як такого свідчить про недостатню кількість 

системних та всебічних кримінологічних напрацювань щодо цього явища на 

національних теренах та просторі СНД загалом. 

4. У кримінологічній науці країн Західної Європи та США питання 

незаконного переправлення осіб через державний кордон з кінця ХХ ст. до 

нашого часу опрацьовані досить глибоко та всебічно. Виділяються 

суперечливі підходи до розуміння сутності цього явища: теорія глобального 

міграційного бізнесу, теорія організованої злочинної діяльності та теорія 

сімейних зв’язків, з яких серед українських дослідників наразі є поширеними 

виключно перша та друга. Кардинально різняться погляди вчених на вихідні 

засади запобігання розглядуваному злочину: якщо науковою спільнотою 

України переважно поділяється думка щодо необхідності посилення 

юридичної відповідальності за порушення міграційних правил та 

удосконалення системи охорони державного кордону, то домінуючим серед 

науковців країн Заходу є переконання щодо можливості ефективного 

запобігання незаконного переправлення осіб через державний кордон, в 

першу чергу, шляхом зменшення попиту на послуги незаконних 

переправників за допомогою покращення правового становища мігрантів та 

збільшення можливостей для їх переміщення на законних підставах. У той 

самий час в західних країнах не відкидаються і можливості протидії 

зазначеному явищу за допомогою засобів кримінально-правового 

переслідування злочинців. 

5. Напрацювання зарубіжної аболіціоністської думки щодо виведення 

історичних витоків системи прикордонного та міграційного контролю із 

колоніальних та рабовласницьких практик дістають підтвердження й у 

національній історії. Протягом останніх трьох десятиліть регламентація 

юридичної відповідальності за незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України та його незаконне перетинання 

характеризувалася значною мінливістю відповідно до змін міжнародної 

обстановки. Але при цьому зберігається стійка тенденція до поступового 
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пом’якшення санкцій за рахунок перекваліфікації частини кримінально 

караних діянь на адміністративні правопорушення. Обґрунтування 

відсутності у необхідності жорсткішого правового регулювання 

зумовлюється чинниками ресурсного та чинниками гуманітарного характеру. 

На теперешній час склад передбаченого ст. 332 КК України злочину все ще 

залишається надто широким, встановлюючи кримінальну караність для 

діянь, що, на нашу думку, навряд чи становлять таку суспільну 

небезпечність, яка вимагається для їх криміналізації. Тим не менше, на 

підставі наявного на цей час досвіду правового регулювання не вбачається за 

можливе передбачити усі можливі наслідки скасування кримінальної 

відповідальності в цій частині складу злочину. 

6. На підставі детального опрацювання зарубіжних кримінологічних 

доробок наголошується на необхідності вивчення проблематики незаконного 

переправлення осіб через державний кордон відповідно до українських умов 

з метою уникнення механічного запозичення зарубіжного досвіду до 

аналогічних суспільних відносин в Україні. Існуванням та необхідністю 

вирішення у національній кримінологічній науці великої кількості 

нерозглянутих та дискусійних питань в цій сфері зумовлені подальший 

виклад матеріалу та структурна побудова дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ 

 

             2.1 Кількісно-якісні показники та латентність незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України 

 

Формування уявлення щодо сучасного стану та основних тенденцій 

розвитку будь-якого суспільного феномену із необхідністю вимагає 

встановлення й аналізу певних параметрів, за допомогою яких можуть бути 

охарактеризовані ці явища та процеси та виявлені взаємозв’язки між їх 

складовими. Це означає, що для оцінки масштабів та особливостей 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також 

створення ефективної системи заходів запобігання таким діянням є 

необхідним з’ясування їх кількісних та якісних показників. 

Зазвичай для розробки кримінологічної характеристики злочинності, 

груп злочинів або окремих злочинних проявів науковцями використовуються 

такі показники, як рівень, коефіцієнти, структура, географія й динаміка. 

Зазначена сукупність не є простим набором індикаторів, адже це результат 

вивчення взаємних зв’язків між її складовими, внаслідок чого виникає 

узагальнене уявлення про характер, закономірності та тенденції злочинності 

чи певних категорій злочинів, а також про основні риси особи, що їх вчиняє 

[111]. 

Під рівнем злочинності розуміється абсолютна кількість вчинених 

злочинів та осіб, що їх вчинили, на певній території протягом певного 

проміжку часу. При цьому слід особливо підкреслити, що абсолютна 

кількість фактично вчинених діянь, що мають кваліфікуватися за ст. 332 КК 

України, залишається невідомою. Мається на увазі лише рівень 

зареєстрованих злочинів за матеріалами статистичної звітності ДІАЗ МВС 
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України і ДІАЗ СБУ, а від 20 листопада 2012 р. – Управління організаційного 

забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи ГПУ. 

Відповідно протягом 2007-2012 рр. правоохоронними органами було 

загалом виявлено 773 злочини, передбачених ст. 332 КК України, у тому 

числі: за 2007 р. – 167, 2008 р. – 163, 2009 р. – 186, 2010 р. – 149, 2011 р. – 

138, а за 2012 р. – 129. Від 20 листопада 2012 р. і до кінця 2019 р. обліковано 

1538 кримінальних правопорушень за цією статтею, зокрема з 20 листопада 

по 31 грудня 2012 р. – 51, протягом 2013 р. – 210, 2014 р. – 164, 2015 р. – 152, 

2016 р. – 183, 2017 р. – 195, 2018 р. – 331 та протягом 2019 р. – 252 (середнє 

значення – 190 злочинів щороку). Зафіксовані після 20 листопада 2012 р. 

статистичні дані розглядаються нами окремо внаслідок суттєвих змін 

порядку вирішення питання про початок досудового слідства, розслідування і 

обліку кримінальних правопорушень на підставі нового КПК України. Це 

могло певною мірою збільшити у 2012-2013 рр. кількість зареєстрованих 

(облікованих) кримінальних правопорушень. Тим не менше, кількість осіб, 

виявлених за підозрою у вчиненні злочину (на цей час осіб, яким 

повідомлено про підозру) за ст. 332 КК України, залишається відносно 

невисокою. Усього за вказаний період було виявлено: в 2007 р. – 171 особу, 

2008 р. – 124, 2009 р. – 128, 2010 р. – 157, 2011 р. – 98, 2012 р. – 73 особи. Від 

20 листопада по 31 грудня 2012 р. повідомлено про підозру 7 особам, за 2013 

р. – 152, у 2014 р. – 139, у 2015 р. – 107, у 2016 р. – 78, 2017 р. – 142, 2018 р. – 

101, а протягом 2019 р. – 85 особам. Таким чином, у середньому 

правоохоронними органами України виявляється (повідомляється про 

підозру) за такими злочинами 120 особам щороку. 

На підставі аналізу викладених показників можемо зробити певні 

висновки. Кількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 332 КК 

України, протягом 2007-2019 рр. незначно коливається, різко збільшившись у 

2018 р., проте їх частка у загальній структурі злочинності в державі 

залишається дуже невеликою. Можемо пояснити цю особливість високою 

природною та штучною латентністю діянь цієї категорії. У той самий час, 
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незважаючи на певне зменшення їх облікованої кількості між 2010 р. та 20 

листопада 2012 р. порівняно до попередніх кількох років, кількість 

виявлених осіб продовжує залишатися в межах попередніх показників, що 

переконливо вказує на відсутність якісних зрушень у викритті незаконного 

переправлення осіб через державний кордон. 

Ще менші показники наводять інформаційні звіти ДСА України, 

відповідно до яких загальна кількість засуджених за ст. 332 КК України 

протягом 2007-2019 рр. дорівнює 1277 особам, серед яких за 2007 р. – 146, 

2008 р. – 129, 2009 р. – 135, 2010 р. – 164, 2011 р. – 110, 2012 р. – 73, 2013 р. – 

95, 2014 р. – 102, 2015 р. – 69, 2016 р. – 61, 2017 р. – 68, 2018 р. – 71 та 2019 р. 

– 54 (або 98 осіб в середньому). Зауважимо, що ці дані не обов’язково мають 

повністю відображати реальну кількість засуджених за незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України протягом 

розглядуваного періоду, оскільки, відповідно до п. 3.2.7. Інструкції щодо 

подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими 

(крім господарських) судами судових справ і матеріалів, у разі винесення 

обвинувального вироку за вчинення двох або більше злочинів, облік ведеться 

за статтею КК України, санкція якої передбачає більш суворе покарання, а 

якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш поширеними діяннями 

[112]. Однак ураховуючи, що незаконне переправлення осіб через державний 

кордон України зазвичай не утворює сукупності з іншими злочинами, 

вважаємо наведені цифри такими, що близькі до реального рівня судимості за 

розглядуваною статтею. 

Для більш глибокого аналізу кількісних показників злочинних 

проявів на тлі суттєвої мінливості демографічної обстановки в державі 

кримінологічною наукою використовуються такі відносні величини, як 

коефіцієнт злочинної інтенсивності та коефіцієнт злочинної активності. 

Коефіцієнт злочинної інтенсивності незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України (на підставі офіційних матеріалів Держстату 

України, МВС України, СБУ та ГПУ) ілюструється показниками таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Коефіцієнт злочинної інтенсивності за ст. 332 КК України за 2007-

2019 рр. в розрахунку на 100 тис. населення 

 
Роки 

звітного 

періоду 

Чисельність 

населення (на 1 січня, 

тис. осіб) за даними 

Держстату України 

Кількість 

зареєстрованих 

злочинів (з 20.11.2012 – 

кримінальних 

правопорушень) 

Коефіцієнт злочинної 

інтенсивності, 

злочинів на 100 тис. 

населення 

2007 46 646,0 167 0,36 

2008 46 372,7 163 0,35 

2009 46 143,7 186 0,40 

2010 45 962,9 149 0,32 

2011 45 778,5 138 0,30 

2012 45 633,6 129 0,28 

2013 45 553,0 152 0,33 

2014 45 426,2 164 0,36 

2015 42 929,3 152 0,35 

2016 42 760,5              183 0,43 

2017 42 584,5              195 0,46 

2018 42 486,4              331 0,78 

2019 42 153,2              252 0,60 

 

Як бачимо, зазначений коефіцієнт у 2017 р. на чверть перевищив 

показники 2014 р., що, на нашу думку, більшою мірою пов’язане зі 

зменшенням чисельності населення України, ніж зі статистично незначущим 

зростанням кількості облікованих кримінальних правопорушень, 

кваліфікованих за ст. 332 КК України. Подібне пояснення підтверджується й 

показниками коефіцієнта злочинної активності незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України, тобто кількості виявлених злочинців 

на 100 тис. населення старше 14-річного віку, яка протягом останніх 5 років 

не зазнавала значних коливань (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Коефіцієнт злочинної активності за ст. 332 КК України за 2007-

2019 рр. в розрахунку на 100 тис. населення 

 
Роки 

звітного 

періоду 

Чисельність населення 

віком старше 14 років 

(на 1 січня, тис. осіб) за 

даними Держстату 

України 

Кількість виявлених за 

підозрою у вчиненні 

злочину (з 20.11.2012 – 

осіб, яким повідомлено 

про підозру) 

Коефіцієнт 

злочинної 

активності, злочинів 

на 100 тис. 

населення 

2007 40 039,6 171 0,43 

2008 39 871,7 124 0,31 

2009 39 667,5 128 0,32 

2010 39 479,3 157 0,40 

2011 39 282,5 98  0,25  

2012 39 102,1 80 0,20 

2013 38 932,4 152 0,39 

2014 38 715,5 139 0,36 

2015 36 479,7 107 0,29 

2016 36 225,0               78 0,22 

2017 36 054,0               142 0,39 

2018 35 686,3               101 0,28 

2019 35 502,6                85 0,24 

 

Надати ж характеристику структурі незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України можливо, по-перше, за допомогою 

опрацювання статистичної звітності правоохоронних органів, а по-друге, на 

основі аналізу відомостей, отриманих шляхом вивчення 270 архівних 

кримінальних справ та проваджень за ст. 332 КК України, що були 

розглянуті місцевими загальними судами протягом 2007-2017 рр. При цьому 

відмітимо, що структурному розподілу їх за низкою кримінально-правових 

ознак, тісно пов’язаних із кримінологічною характеристикою особистості 

злочинця (мотив та мета, форма та розмір матеріальної винагороди, 

сукупність, повторність та рецидив, форма співучасті тощо), нами буде 

приділено увагу в однойменному підрозділі роботи. 
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Одним із найважливіших елементів структури незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України виступає його 

кількісний розподіл за частинами ст. 332 КК. Як кваліфікуючі ознаки ч. 2 цієї 

статті визначено вчинення тих самих дій  способом, небезпечним для життя 

чи здоров’я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон 

України, чи щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою 

групою осіб, або службовою особою з використанням службового 

становища. Відповідальність за вчинення тих самих дій організованою 

групою або з корисливих мотивів установлює ч. 3. Структурний розподіл 

злочинів, зареєстрованих за ст. 332 КК України у період 2007-2019 рр., 

наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Структурний розподіл незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України за 2007-2019 рр.  

 
 

 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

ч. 1 

ст. 

332 

КК 

36 

 

29 

 

40 

 

33 

 

35 

 

21 

 

75 43 24 44 49 36 26 

ч. 2 

ст. 

332 

КК 

114 

 

102 

 

63 

 

118 

 

71 

 

58 

 

123 

 

111 

 

110 120 

 

126 

 

214 133 

ч. 3 

ст. 

332 

КК 

44 38 

 

55 

 

26 29 37 74 41 38 53 60 81 93 

 

Далі висвітлимо спосіб вчинення незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України – одну із найголовніших складових його 

кримінологічної характеристики. Диспозиція ст. 332 КК України не містить 

вказівок на спосіб як на обов’язкову ознаку складу злочину, однак як 

фактичні, так і соціальні риси та властивості злочинного посягання значною 

мірою знаходять у ньому своє вираження [113, c. 12; 114, c. 211]. Певні 

особливості способу незаконного переправлення осіб через державний 
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кордон України також були встановлені нами при вивченні архівних 

кримінальних справ та проваджень. Більшість засуджених вдавались до 

найбільш простих з точки зору технічних засобів дій: пішки переводили осіб 

через інженерно-технічні споруди поза прикордонними пунктами пропуску 

(60% випадків). Набагато менш поширеним є переправлення осіб через 

пункти пропуску за фальшивими або чужими документами (8,1%), а також із 

приховуванням особи від прикордонного контролю шляхом укриття в 

автомобільному транспорті (4,1%) та на човнах через річки, якими проходить 

лінія кордону (2,2%). Крім того, у 25,6% випадків винні були затримані до 

прибуття на лінію кордону, а тому не встигли приступити до 

безпосереднього порушення порядку його перетинання (як правило, мова йде 

про злочинців, що прийняли незаконних мігрантів в одних переправників та 

організували їх транспортування чи тимчасове переховування з метою 

передачі співучасникам далі на Захід).  

Також останніми роками регулярно з’являються відомості про 

перехоплення угорськими та словацькими правоохоронцями дельтапланів, 

легкомоторних літаків сільськогосподарського призначення та гелікоптерів, 

використовуваних для незаконного переправлення осіб через кордони цих 

держав з Закарпатською областю. Один із резонансних випадків мав місце 

ввечері 15 січня 2018 р.: поліцією Угорщини було виявлено літак Ан-2, що 

таємно приземлився на фермі поблизу міста Ньїредьгаза з трьома 

громадянами Афганістану і вісьмома громадянами В’єтнаму [115]. Оскільки 

в таких випадках кримінальна відповідальність має наставати за місцем 

закінчення злочину, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні 

відомості щодо вироків за вчинення незаконного переправлення осіб через 

державний кордон з використанням повітряного транспорту: 

правоохоронним органам України в порядку реадмісії негайно передаються 

лише затримані мігранти [116]. Цілком можливим є й звернення до так 

званого «палестинського» способу. Зокрема, у липні 2012 р. словацька 

поліція викрила «ужгородське метро» – 700-метровий підземний тунель 
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діаметром 90 см, обладнаний електрикою та вагонетками на рейках, що 

прямував через лінію кордону від будинку колишнього співробітника СБУ на 

околиці адміністративного центру Закарпатської області [117]. В деяких 

ситуаціях не виключається й вчинення злочину за допомогою залізничного 

транспорту: так, у квітні 2018 р. троє громадян Азербайджану та громадянин 

Узбекистану намагалися без належних документів виїхати з Харківської 

області до Російської Федерації, вступивши у домовленість із працівником 

вантажного потяга Куп’янськ–Валуйки [118]. Стосовно незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України з використанням 

морських шляхів сполучення та портів південних областей існує досить мало 

свідчень, проте в 2013 р. береговою охороною Румунії було перехоплено у 

чорноморських водах човен з 41 близькосхідним незаконним мігрантом на 

борту, а упродовж тижня в серпні 2017 р. – одразу два човни з громадянами 

Сирії та Іраку. Один із них перевозив 69 осіб, у тому числі 23 дітей [119]. 

Можна зробити висновок про відносну різноманітність способів 

вчинення злочину, що обирають переправники, а так само і про потрапляння 

у поле зору офіційного статистичного обліку переважно злочинів, вчинених 

за межами пунктів пропуску через державний кордон. При цьому слід 

звернути увагу на те, що вибір способу вчинення злочину може залежати як 

від матеріальних ресурсів, наявних у злочинців, так і від кола їх соціальних 

зв’язків, що дозволяють набуття тих чи інших технічних засобів та 

користування ними. 

Вважаємо за доцільне додати до способу вчинення злочину й кілька 

слів щодо пори року та часу доби, коли він вчиняється. Найбільша кількість 

вивчених нами випадків незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України відбулася влітку або восени, як правило, вночі або ввечері. 

Це означає, що переправники, з одного боку, намагаються зробити свої дії 

менш помітними, а з другого – запобігти переохолодженню та 

захворюванням «клієнтів», поки не зможуть позбутися їх, оскільки гостра 

вірусна респіраторна хвороба чи запалення легенів за відсутності належної 
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медичної допомоги можуть затримати процес переправлення або призвести 

до смерті мігранта. В очікуванні ж холодів злочинці намагаються позбутися 

мігрантів якомога швидше. 

Не менш важливим якісним показником незаконного переправлення 

осіб через державний кордон виступає його географія, тобто розподіл за 

регіонами України. За даними ДСА України, протягом 2012-2018 рр. 

найбільшу кількість справ за ст. 332 КК України було розглянуто на 

території Закарпатської області: 26,3% від загальної суми. За нею з великим 

відставанням йдуть Одеська та Харківська (майже по 11% у кожній), 

Луганська (9,4%), Львівська (7,7%), Сумська (5,2%), місто Київ (4,7%), 

Київська (4,1%), Чернівецька (3,9%) та Волинська (3,4%) області. На нашу 

думку, пояснення такої картини досить просте: як відомо, Україна 

знаходиться на перехресті міжнародних шляхів незаконного переправлення 

азіатських та африканських мігрантів до найбільш розвинених країн ЄС, 

транзитом через територію РФ (столична агломерація при цьому виступає як 

«перевалочна база» перед подальшим прямуванням іноземців до західних 

областей). Неодноразово фіксувалися випадки, коли друковані видання країн 

Азії та Африки розміщували оголошення, в яких відкрито пропонувалися 

послуги щодо сприяння в організації незаконного переїзду до Західної 

Європи з використанням української території. «Українці знаходяться у 

ланцюжку транснаціонального каналу, – говорив представник прес-центру 

ДПСУ. – Бажаючих відправитися на Захід набирають у їх країнах, там же 

готують документи, які дали б можливість більш-менш легально перетнути 

кордон. Якщо не вдається, ведуть не через пропускний пункт, а в обхід. 

Якщо, скажімо, до РФ вони потрапляють відносно законно, то звідти йдуть 

на свій страх та ризик – стежками. Далі їх перевозять зі східного кордону 

України на західний, а потім перекидають до Європи» [120]. На 

підтвердження зазначеного свідчить той факт, що найбільша частка злочинів 

за ст. 332 КК України припадає на незаконне переправлення осіб через 

державний кордон саме із РФ, Словаччиною та Польщею. Дещо меншою, але 



 66 

також високою є їх кількість на кордонах із Угорщиною та Молдовою 

(частина громадян якої теж прямує до Польщі, Словаччини чи Угорщини 

прикордонними областями України). Однак зовсім невелика кількість таких 

випадків на кордонах Румунії та Білорусі, що не розташовані на прямих 

маршрутах прямування до західноєвропейських держав через Україну.  

Доречно з цього приводу навести характерний приклад. Група 

громадян Індії, що прилетіла за туристичними візами до Москви, прибула 

мікроавтобусом до російсько-українського кордону. Провідники з російської 

сторони вночі передали їх українським спільникам. На території Сумської 

області на «мандрівників» знову очікували два мікроавтобуси, якими вони 

дісталися Броварів, звідки були відвезені до Києва з метою переховування та 

відпочинку на певний час. Якби не випадковість, зі столиці лежав би шлях до 

Європи [98, c. 232]. 

На основі узагальнення інформації, накопиченої протягом багатьох 

років, аналітики СБУ називають кілька постійних міжнародних каналів 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України: 

1) Афганський. Проходить за маршрутом: Афганістан – Пакистан – 

Іран – Азербайджан – РФ – Україна – країни ЄС. А також через 

середньоазіатські республіки колишнього СРСР, РФ та Україну; 

2) Індійсько-пакистанський: Індія/Пакистан – Іран – країни Закавказзя 

– РФ – Україна – країни ЄС. Або, знову ж таки, через середньоазіатські 

республіки колишнього СРСР і далі за цим же напрямком; 

3) Шрі-ланкійський: Шрі-Ланка – ОАЕ – РФ – Україна – країни ЄС. 

Інший варіант: Шрі-Ланка – Казахстан/Узбекистан – РФ – Україна – країни 

ЄС; 

4) Близькосхідний та північноафриканський. Власне кажучи, даний 

напрямок не утворює єдиного маршруту і тим більше стійкого каналу: 

громадяни Ірану, Туреччини та арабських країн зазвичай легально 

прибувають до України за національними паспортами з метою подальшого 
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підшукування тих, хто може незаконно переправити їх через західний 

кордон; 

5) Китайський. Переправлення громадян КНР, як правило, 

здійснюється за маршрутом: Пекін – Москва – Київ – Львів – Польща – 

Західна Європа. Крім того, цим шляхом можуть користуватися і громадяни 

В’єтнаму, які одразу прибувають до Москви [121, c. 175-176; 122, р. 11-12]. 

Що ж стосується топографії незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України, тобто диференціації цих злочинів за конкретним 

місцем вчинення, то дані емпіричного дослідження показують, що вона 

фактично визначається їх способом. У межах пунктів пропуску було вчинено 

12,2% кваліфікованих за ст. 332 КК України діянь, шляхом пред’явлення 

фальшивих або чужих документів при проходженні прикордонного 

контролю та приховування від прикордонного контролю за допомогою 

укриття в автомобільному транспорті. Найбільшу ж поширеність серед 

випадків, у яких було встановлено спосіб вчинення злочину, має 

переправлення поза пунктами пропуску (сукупно 62,2% від загальної 

кількості досліджених справ та проваджень). Утім, з нашої точки зору, ця 

тенденція відповідає дійсності не повною мірою, оскільки злочинцям завжди 

властиве прагнення уникнути сторонніх очей. Вочевидь, подібні показники 

зумовлені значно вищим рівнем латентності (а так само й прибутковості) 

саме випадків незаконного переправлення осіб через пункти прикордонного 

пропуску, адже за наявності злочинної домовленості із працівниками 

правоохоронних органів переправники з набагато більшою ймовірністю 

вдадуться до швидкого та зручного способу вчинення злочину, ніж 

пробиратися потаємними стежками серед пересіченої місцевості. Крім того, 

використання вантажного автотранспорту дозволяє переправляти більші 

групи «клієнтів» за один злочинний епізод: як у випадку з практики 

Мукачівського прикордонного загону, коли до Угорщини намагалися 

перевезти 54 громадян Афганістану (в тому числі 10 жінок та 19 дітей, 

наймолодшому з яких був лише один рік), склавши їх штабелями у ніші в 
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подвійному дні вантажівки [123]. А в Ужгородському районі було виявлено 

рефрежератор з 42 громадянами країн Південно-Східної Азії, які мали намір 

незаконно переправитися до Словаччини [124, c. 94]. До того ж, якщо рух 

незнайомих іноземців поблизу лінії кордону може викликати підозру в 

місцевих мешканців, то у разі огляду документів чи транспортних засобів на 

пункті пропуску ще й зменшується ризик фіксації злочину випадковими 

очевидцями з числа третіх осіб. Відповідно й обвинувальні вироки за фактом 

незаконного переправлення осіб через державний кордон пішки чи вплав 

зустрічаються у кілька разів частіше.   

Незаконне переправлення осіб через державний кордон – явище, 

щорічно зафіксовані прояви якого є чутливими до низки соціальних та 

правових чинників. За результатами аналізу кількості облікованих за ст. 332 

КК України злочинів протягом 2007-2019 рр. їхня динаміка виявляє 

коливальний характер з тенденцією до поступового зростання, що 

ілюструється на графіку 1. 

 

                         

Графік 1. Динаміка незаконного переправлення осіб через державний кордон України 

 за період 2007-2019 рр. 
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Таким чином, найбільшу кількість цих діянь до 2018 р. було 

обліковано за період 2012-2013 рр., що потрібує деякого уточнення. 

Передусім, як вже зазначалося нами вище, 20 листопада 2012 р. набув 

чинності новий КПК України, відповідно до вимог якого облік злочинності 

перейшов від ДІАЗ МВС України до Управління організаційного 

забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи ГПУ, а 

нормативним підґрунтям статистичної звітності стала Інструкція про порядок 

ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 

19.11.2012 р., пізніше скасована у зв’язку із набранням чинності Інструкцією 

про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 06.11.2015 р. 

Відповідно до зазначених актів, будь-які усні заяви та повідомлення про 

вчинення злочинів мають невідкладно фіксуватися черговим оператором без 

погодження з керівництвом органу внутрішніх справ та попередньої 

перевірки [125]. Отже, певне збільшення кількості облікованих злочинів 

зумовлюється змінами кримінально-процесуального законодавства.  

Про результативність діяльності вказаних органів за досліджуваним 

напрямом свідчать показники офіційної кримінально-правової статистики 

упродовж 2013-2019 рр., що відбиті у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Інформація про зареєстровані та обліковані кримінальні 

правопорушення за ст. 332 КК України, кількість осіб, яких повідомлено 

про підозру (з урахуванням проваджень минулих років), та кількість 

засуджених осіб за період 2013-2019 рр. 

 
 

Роки 

 

 

 

Відкриті 

кримінальні 

провадження 

 

 

Закриті 

кримінальні 

провадження 

 

 

Обліковані 

кримінальні 

правопорушення 

 

 

Особи, яких 

повідомлено 

про підозру 

 

 

Засуджені 

особи 

 

2013 272            63            210            152         95 

2014 195            33            164            139        102 

2015 172            20            152            107         69 
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2016 217            35            183             78         61 

2017 235            40            195            142         68 

2018 384            53            331            101 71 

2019 301     49            252             85 54  

 

На підставі викладеного ще раз зауважимо, що основні кількісні та 

якісні показники незаконного переправлення осіб через державний кордон 

України за матеріалами офіційної кримінально-правової звітності 

здебільшого характеризують стан обліково-реєстраційної діяльності органів, 

що її здійснюють, аніж відбивають реальні масштаби й форми поширення 

цього злочину в українському суспільстві. Беручи до уваги закритість 

кордонів держав Європи, формування близько 10% національного ВВП 

грошовими переказами з-за кордону та щорічно прогресуючу корупцію 

державного апарату, така стабільно низька кількість щорічно облікованих 

злочинів за ст. 332 КК України виглядає невиправдано оптимістичною. Для 

оцінки їх дійсних кількісних та якісних показників є необхідним з’ясування 

рівня та причин їх латентності. 

Термін «латентний» походить від латинського latens (latenis) та 

перекладається як «прихований», «невидимий». Іншими словами, 

протилежний явному, відкритому, недоступний зору [126, c. 135]. У свою 

чергу, чинники, що зумовлюють існування злочинності, прихованої від 

відображення у кримінально-правовій статистиці, Ю. Ф. Іванов та О. М. 

Джужа поділяють на об’єктивні та суб’єктивні. Перші полягають у 

середовищі й обставинах, в яких вчинюються злочини, до других же вчені 

відносять небезпечність особи, що скоїла злочин; бажання приховати свою 

злочинну діяльність; небажання потерпілого повідомляти про злочин; 

недоліки в роботі правоохоронних органів тощо [127, c. 72]. 

У цілому українська кримінологічна наука традиційно розглядає 

транскордонну злочинність як високолатентну або особливо високолатентну 

[128, c. 111; 129, с. 212]. Зокрема, латентність контрабанди культурних 

цінностей, відповідно до наведених Є. П. Гайворонським експертних оцінок, 
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визначається як 1:9 від усіх фактично вчинених злочинів, але може сягати й 

35:1 – тобто серед 36 спроб незаконного переміщення товарів виявляється 

лише одна [130, c. 25]. Латентність же корупційних злочинів, що вчиняються 

при здійсненні митних процедур, 48,2% опитаних Д. О. Олійником експертів 

характеризують як середнього рівня. У кратному відношенні це означає, що 

на 1 зареєстрований злочин припадає від 3 до 20 незареєстрованих. Інші 

40,8% респондентів віднесли зазначені злочини до високолатентних (1 

зареєстрований при фактичному вчиненні від 21 до 50) та особливо 

високолатентних (понад 50 фактично вчинених на 1 зареєстрований) [131, c. 

273]. 

Перші спроби встановити дійсні масштаби незаконного 

переправлення осіб через державний кордон здійснювалися в Україні ще два 

десятиліття тому. Станом на 2000 р. цей злочинний бізнес характеризувався 

як найбільш прибутковий після незаконного обігу наркотиків та торгівлі 

викраденими автомобілями, проте деякими експертами ставився у цьому 

переліку на друге місце [132]. Станом на 2009 р. щомісячний ринок 

розглядуваних послуг лише в межах Закарпатської області обраховувався 

СБУ на суму 200-300 тис. доларів США, а на пошуки мешканця, який за 200 

грн. погодився б незаконно переправити особу від своєї присадибної ділянки 

до Словаччини, журналісти витратили лише кілька годин [133]. У 2012 р. 

відмічалося, що вказаною діяльністю cформовано до 40% приватного 

капіталу в прикордонних районах Закарпаття [30, c. 250]. І зараз у 

національних та місцевих медіа регулярно з’являються матеріали, які 

дозволяють стверджувати про низьке відображення діянь, передбачених ст. 

332 КК України, в офіційній звітності правоохоронних органів. 

Оцінити рівень латентності розглядуваного явища нам вдалося 

шляхом анкетування 133 співробітників ДПСУ, а також аналізу даних, 

отриманих нами під час вивчення архівних кримінальних справ та 

проваджень. Майже 37% прикордонників, що взяли участь в опитуванні, 

вважають, що незаконне переправлення осіб через державний кордон 
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України належить до категорії мінімально латентних злочинів за наведеною 

методикою, тоді як 25,4% відносять його до високолатентних, а 17,8% – до 

злочинів з особливо високою латентністю. Відповідно середній рівень 

латентності відмічають лише 12,1%. Не змогли точно відповісти на 

запитання 7,7% опитаних. Убачається, що така поляризація оцінок може бути 

пов’язана із небажанням частини респондентів характеризувати діяльність 

свого відомства у негативному світлі. Поряд із цим лише 28% 

прикордонників вважають причиною відносної стабільності рівня таких 

злочинів те, що кількість випадків їх вчинення дійсно мало змінюється 

протягом часу. Інші ж 70,8% визнали існування тенденції до зростання 

латентності діянь за ст. 332 КК України одночасно з збільшенням їх 

реального рівня (ймовірно, асоціюючи це з проблемами діяльності не ДПСУ, 

а слідчих та судових органів). Серед представників гуманітарних організацій 

відповіді розподілилися приблизно так само: 27,9% опитаних вважають 

реальний рівень незаконного переправлення осіб через державний кордон 

України стабільним у часі, 59% дотримуються протилежної точки зору. Не 

змогли відповісти 13,1% респондентів. За словами ж співробітників 

аналітичного відділу ДПСУ, винятком є не лише затримання переправників: 

навіть серед незаконних мігрантів, що самостійно перетинають державний 

кордон України, кількість затриманих при спробі такого перетинання не 

перевищує 20-30% [120].  

Окрім визначення рівня латентної злочинності, важливе значення має 

й її класифікація – структурний розподіл цих злочинів. Завдяки цьому 

полегшується аналіз причин та умов цієї частини злочинності, а також 

розробка дієвих заходів запобігання їй. В. Ф. Оболенцев поділяє латентну 

злочинність за причиною її утворення на такі групи: злочини, про які 

невідомо ані правоохоронним органам, ані посадовим особам, ані 

громадянам; злочини, відомі як громадянам, так і посадовим особам, але не 

повідомлені відповідним органам; відомі потерпілим або стороннім особам, 

але не повідомлені до системи кримінальної юстиції через неправильну 
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кримінально-правову оцінку; злочини, відомі правоохоронним органам, але 

не зареєстровані із різних причин [134, c. 46]. 

Проаналізуємо механізм латенізації незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України в розрізі наведених груп. Першою та 

найголовнішою з причин латентності таких злочинних діянь, на наш погляд, 

є матеріальна зацікавленість у їх невиявленні з боку як представників 

державних органів, так і широкого кола населення прикордонних територій. 

На Закарпатті, особливо у прикордонних районах, часто говорять: «Якщо у 

батька троє синів, то перший – прикордонник, другий – в СБУ, третій – 

контрабандист, а сам батько – директор сімейного підприємства». Втім, для 

успішного вчинення злочину та його залишення невиявленим 

корумпованість правоохоронців зовсім не обов’язково має бути тотальною: 

за словами одного із закарпатських провідників, достатньо декому з 

прикордонників вчасно подати сигнал, коли наряд пройшов певну ділянку та 

можна вести групу мігрантів. До того ж переправники користуються 

спеціальним обладнанням – приладами нічного бачення та засобами 

прослуховування зв’язку [135]. А про відсутність інтересу великої кількості 

мешканців прикордонних населених пунктів у викритті незаконного 

переправлення осіб через державний кордон переконливо свідчать 

результати нашого дослідження судової практики, згідно з якими виявлення 

злочину за ст. 332 КК України внаслідок повідомлення правоохоронців 

очевидцями з числа місцевих жителів мало місце лише у трьох випадках. 

Натомність про затримання завдяки їх свідченням незаконних мігрантів, які 

намагалися перейти кордон без супроводження переправників, йдеться у 

приблизно половині прес-релізів ДПСУ щодо виявлених невдалих спроб 

незаконного перетинання західноукраїнських кордонів. 

Під час виконання завдань з охорони державного кордону у листопаді 

2018 р. контрабандист цигарок смертельно травмував начальника відділу 

«Ділове» Мукачівського прикордонного загону. Коли ж через кілька місяців 

на ділянці почалося встановлення подвійного загородження вздовж річки 
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Тиса, одразу після початку робіт прибули близько 40 молодих чоловіків 

(більшість з яких виявилися місцевими жителями, що вже потрапляли у поле 

зору прикордонників). Вони намагалися заблокувати зведення паркану та 

вимагали його зупинення; на місце будівництва також прибув голова 

сільської ради Ділового. «Проїздив там нещодавно, дороги взагалі нема, в 

ямах плавати можна, виробництва нема, їм там реально нема чого робити 

крім контрабанди, весь регіон на цьому живе», – пояснили інцидент у 

соціальних мережах [136]. 

Ще одна група причин високого рівня латентності незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України є характерною для 

корупційних правопорушень загалом. Це неповідомлення про злочин 

внаслідок певної залежності від винного чи страху помсти з його боку, 

відсутність віри у результативність розслідування, невпевненість у реакції 

правоохоронців на звернення, попередній негативний досвід взаємодії з ними 

[137, c. 413]. Високий ризик постраждати від насильницьких дій з боку 

контрабандистів мають не лише пересічні громадяни, а й самі охоронці 

державного кордону: так, у травні 2018 р. нападники викрали прикордонника 

у закарпатському населеному пункті Богдан та із застосуванням фізичного 

тиску попередили «не лізти туди, куди не треба» [138]; час від часу 

відбуваються й випадки підпалу особистого та службового транспорту 

співробітників цього відомства. Наприклад, у липні того ж року умисно 

занесений вогонь знищив автомобіль офіцера внутрішньої безпеки ДПСУ в 

Ужгороді [139]. 

Належать до чинників латенізації незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України і обставини, пов’язані з особливостями 

злочину та поведінкою злочинців: низький ступінь очевидності діяння, 

ретельна діяльність винних щодо приховування вчиненого тощо. Залишатися 

непоміченим може навіть використання повітряного транспорту. Зокрема, в 

серпні 2018 р. неподалік села Гаталова у Словаччині було затримано 10 

громадян Індії, що вночі перелетіли через державний кордон, але коли 
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поліція виявила місце посадки, літак вже піднявся у повітря та 

безперешкодно повернувся до Закарпатської області [140]. Відбитки на 

контрольно-слідовій смузі цілком можливо приховати, замітаючи за собою її 

м’який розрихлений ґрунт, особливо у разі пересування повзком, а для 

подолання загородження не обов’язково розрізати колючий дріт – злочинці 

можуть лише розтягнути у ньому отвір та знову закрити після проходу. 

Відсутність персоніфікованого потерпілого від незаконного переправлення 

також не сприяє отриманню інформації про його вчинення. 

Іще однією вагомою причиною високого рівня латентності таких діянь 

є те, що для виконання об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого 

ст. 332 КК України, не вимагається саме безпосереднього порушення 

порядку перетинання лінії державного кордону: достатньо лише дій, 

спрямованих на його забезпечення. Періодично публікуються відомості про 

затримання співробітниками ДПСУ незаконних мігрантів, доставлених 

переправниками до місцевості за кілька кілометрів від лінії кордону та 

покинутих там просто із вказівкою подальшого напрямку руху – причиною 

чого може бути як їх небажання сплачувати додаткові кошти, так і прагнення 

злочинців мінімізувати ризик свого викриття. До того ж, переправники часто 

вводять своїх «клієнтів» в оману, переконуючи їх у перебуванні вже на 

території держав ЄС, коли насправді туди їх не доправили. Відомим є 

приклад у Берегівському районі Закарпатської області, де місцеві мешканці 

поставили смугасті стовпи, проклали контрольно-слідову смугу, натягнули 

колючий дріт та разом з мігрантами долали вночі саморобні загородження. 

Переконані, що їх перевели до Угорщини, іноземці сплачували провідникам, 

хоча насправді до кордону залишалося близько 10 км [133] – і ситуації з 

використанням подібного «театрального реквізиту» зустрічалися 

неодноразово (поки «клієнти» не почали вимагати більш достовірних доказів 

їх прибуття з одного пункту до іншого). Річ у тім, що деякі прикордонні 

місцевості Закарпаття покриваються операторами мобільного зв’язку 

сусідніх країн ЄС. Після переходу «кордону» старший з мігрантів 
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телефонував своїй довіреній особі та повідомляв, що група потрапила до 

Угорщини. Вважаючи, що сигнал надходить з території вказаної країни, 

співрозмовник перераховував гроші злочинцям [123]. З метою введення в 

оману можуть використовувалися і вказівки на могильні плити на 

західноукраїнських кладовищах, серед яких є написані угорською, польською 

чи німецькою мовами, а як розповіли автору в івано-франківському колективі 

«Їжа замість бомб», одного разу переправники доставили громадян 

Пакистану до центру цього міста та вказали на металеву вежу місцевої 

телерадіокомпанії, переконуючи, що вони вже у Парижі1. Однак дії осіб, які 

перевозили незаконних мігрантів до кордону чи надавали їм конспіративне 

житло на час очікування його перетинання, і в таких випадках охоплюються 

складом злочину за ст. 332 КК України. 

Інсценуватися можуть не лише результати вчинення злочину, а й його 

виявлення правоохоронцями. Контроль над незаконним переправленням осіб 

через державний кордон України у Сумській області часто приписувався 

одному із найвідоміших в державі «злодіїв у законі» на прізвисько «Льора 

Сумський», до пов’язаних з яким посадових осіб (станом на 2013 р.) 

відносили заступника начальника відділу «Білопілля» з оперативно-

розшукової роботи Сумського прикордонного загону, який «неодноразово 

відзначався успішним розкриттям каналів незаконної міграції громадян 

В’єтнаму з РФ до України, однак запротокольовані ним випадки перекидання 

нелегалів через кордон виявилися фікцією». Осередком в’єтнамської 

діаспори, чимало представників якої тривалий час перебувають в Україні без 

належних документів, є ринок «Барабашово» у Харкові. Невеликі групи 

іноземців час від часу доставляли з ринку до Сумщини, де розігрувалося 

затримання порушників кордону, після чого їх або відправляли до 

відповідних органів для примусового видворення за межі України, або 

повертали на харківський ринок – в залежності від винагороди з боку 

наймачів незаконної робочої сили. Принаймні, місцеві жителі неодноразово 

                                                
1 Фрагмент розмови з мешканцем Р. в м. Івано-Франківську, березень 2018 р. 
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помічали появу машин з номерами сусідніх регіонів України, пасажирами 

яких були особи монголоїдної зовнішності [141]. 

Проведене нами вивчення архівних кримінальних справ та 

проваджень виявило, що у переважній більшості випадків незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України було встановлено 

відсутність співучасті або вчинення злочину групою осіб за попередньою 

змовою, і лише в якості винятку фіксуються дії, вчинені у складі 

організованої злочинної групи. За вироком суду, як правило, засуджується 

лише одна особа. Нескладно помітити майже тотожність таких даних із 

результатами проведеного В. М. Шевчуком узагальнення 360 кримінальних 

справ щодо контрабанди матеріальних цінностей, під час якого не було 

виявлено жодної справи про великомасштабну контрабанду, що вчинялася 

організованими злочинними угрупованнями на професійній основі з 

використанням корупційних зв’язків [142, c. 103]. Це дозволяє дійти 

висновку про те, що переважна більшість осіб, зайнятих обома зазначеними 

видами транскордонного незаконного бізнесу, вчиняють латентні злочини. 

Таким чином, маємо підстави вважати, що дійсна кількість діянь за ст. 332 

КК України може сягати 10 тис. випадків на рік і навіть більше. 

Із процесуальної точки зору довести наявність організованої 

контрабанди – як осіб, так і товарів – часто дуже непросто, навіть неможливо, 

а організатори злочинних угруповань в багатьох випадках залишаються за 

межами України [130, c. 27]. Разом із тим існують свідчення щодо наявності 

громадянства Угорщини чи Румунії у більшості переправників в 

Карпатському регіоні, окрім українського. Завдяки цьому навіть у разі 

затримання на території сусідньої держави вони невдовзі повертаються до 

України, не притягуючись до кримінальної відповідальності [135]. 

Нарешті, серед чинників латенізації четвертої групи за наведеною 

вище класифікацією певний вплив на результати облікової діяльності може 

здійснювати й помилкова кваліфікація діяння за ст. 332 КК України як 

адміністративного правопорушення. Це, знову ж таки, можливе у разі 
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затримання поблизу лінії державного кордону незаконних мігрантів, яких 

злочинці завчасно встигли залишити. А також коли переправники були 

затримані разом із «клієнтами», але мають одну національність із ними. 

Висока латентність незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України має неабияке кримінологічне значення. Негативно 

впливаючи на повноту уявлення про дійсну кримінологічну характеристику 

цих діянь та злочинності у цілому, вона стає перешкодою для запобігання 

ним, а відтак і формування практичного досвіду для подальшого 

удосконалення запобіжної діяльності. Незважаючи на це, необхідною 

запорукою вироблення ефективних рекомендацій щодо запобігання 

досліджуваному нами негативному соціальному явищу є встановлення його 

детермінаційного комплексу – тобто з’ясування чинників, що викликають, 

посилюють та підтримують протиправну поведінку винних осіб. 

 

 

2.2 Особистість злочинця, що вчиняє незаконне переправлення 

осіб через державний кордон України 

 

У сучасних гуманітарних науках існують десятки теорій особистості 

як вищого ступеню духовного розвитку особи, що являє собою стійку 

сукупність соціально значущих якостей, які характеризують властиві їй 

самосвідомість, суб’єктивність, здатність до свідомої й відповідальної 

поведінки та діяльності. Категорія «особистість» поєднує у собі сукупність 

усіх соціальних ролей окремої людини, яких вона набуває та реалізовує у 

відносинах з іншими членами суспільства. Індивідуальна свідомість 

опосередковує дію на її носія будь-яких аспектів навколишнього суспільного 

буття, визначаючи в конкретному випадку вибір особою тієї чи іншої 

соціальної позиції і напрямку поведінки.  

Не є винятком і поведінка кримінальна. За одних і тих самих 

об’єктивних соціальних умов одні люди дотримуються вимог закону, інші ж 
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їх порушують. Це дає підстави вести мову про те, що особи, які обрали 

протиправний варіант поведінки, чинять так внаслідок своїх певних 

властивостей, що й обумовили такий вибір. Тому без наявності особистості 

злочинця неможливим є і саме вчинення злочину. Неможливі без її вивчення 

і поглиблене з’ясування детермінації того чи іншого виду злочинів, і 

запобігання йому, особливо на індивідуальному рівні.  

Єдиного погляду на феномен «особистість злочинця» серед 

представників кримінологічної науки досі не існує. На нашу думку, 

доцільним буде приєднатися до групи вчених, що розуміють під 

особистістю злочинця сукупність соціально-типових ознак, що 

відрізняються своїм суспільно несхвальним характером та крайньою 

формою останнього – суспільною небезпечністю, зумовлюють злочинну 

мотивацію та злочинну активність особи, безпосередньо спричиняючи 

вчинення нею злочину [143, c. 239]. Так особистість злочинця знаходить 

своє розкриття через складний комплекс характерних індивідуальних ознак 

та властивостей у взаємодії із життєвими чинниками, що лежать в основі 

кримінальної поведінки. У свою чергу, кримінальний характер поведінки 

людини визначається саме властивостями її «соціальної особи», а не 

фізичними або біологічними властивостями [144, c. 198-199]. Отже, 

кримінальна поведінка – ніщо інше, як прояв певних якостей «соціальної 

особи».  

Якості особистості, що надають її поведінці кримінальний характер, 

найчастіше поділяються на соціально-демографічні, кримінально-правові та 

морально-психологічні групи ознак. Заснований на результатах 

узагальнення архівних кримінальних справ та проваджень розгляд цих рис 

дозволяє глибоко розкрити стійкі та значущі ознаки особистості злочинця, 

який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон 

України, не притаманні або притаманні меншою мірою особам, що вчинили 

злочини іншого виду. 
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Під соціально-демографічними ознаками особистості злочинця 

розуміються відомості про стать, вік, рід занять, рівень освіти, сімейний стан 

та інші складові соціального статусу особи, що дають можливість 

сформувати її узагальнений кримінологічний профіль та визначити, на які 

прошарки населення мають бути насамперед спрямовані заходи запобігання 

злочинним діянням. За ознакою статі склад засуджених за ст. 332 КК України 

співпадає із загальним складом злочинців у державі: 93,1% серед них є 

чоловіками, жінками – 6,9%. Причому, подібно до контрабанди матеріальних 

цінностей, характерним для жінок є вчинення злочину більш «витонченим» 

способом [145, c. 35]. Зазвичай жінками вчиняється переправлення власних 

дітей з використанням підроблених документів; в інших випадках вони 

можуть як створювати переправницькі групи разом із чоловіками, так і лише 

сприяти їм. Здебільшого чоловічим є склад переправників і з числа іноземців 

в Україні, що також є загальною тенденцією (так, якщо серед сомалійської 

спільноти Італії чоловіки нерідко зайняті транспортуванням незаконних 

мігрантів, підробленням документів або контрабандою наркотиків, то жінки 

в основному працюють як хатня обслуга [146, p. 66]). Найбільш поширеним 

віковим діапазоном є 30-50 років: до цієї категорії належать 52,3%  

засуджених. Питома вага осіб у віці від 25 до 30 років сягає 19%, осіб у віці 

від 50 до 65 років – 12,7%. Майже 16% вчинили злочин у віці від 18 до 25 

років, також було засуджено трьох неповнолітніх. Таким чином, віковий 

проміжок від 30 до 65 років сукупно складає 65% – тобто до незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України переважно залучається 

основна економічно активна частина населення.  

Впливає на такий стан показників як масовий відтік молоді із 

сільської периферії до великих міст України чи за кордон, так і накопичення 

особою протягом прожитих років більшого обсягу потрібних для успішного 

вчинення злочину вмінь та знань (щодо особливостей прикордонної 

місцевості, організації роботи прикордонних нарядів тощо). У свою чергу, 

чим більш криміногенно небезпечним є вік – тим більшою є й кількість 
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злочинців, які внаслідок різних обставин не змогли уникнути притягнення до 

кримінальної відповідальності [147, c. 296-297].  

 Вагоме кримінологічне значення серед соціально-демографічних 

ознак особистості злочинця має й сімейний стан. Питома вага одружених 

(заміжніх) та неодружених (незаміжніх) майже однакова: 48,8% та 51,2% 

відповідно. Дещо менш рівномірним є розподіл засуджених за наявністю 

неповнолітніх дітей на утриманні: 40,4% осіб, що їх мають, проти 55,6%, в 

яких такі утриманці відсутні. Поширеними у науці є твердження щодо 

зниження криміногенності особи наявністю сім’ї – проте за умов складності 

отримання постійної та високооплачуваної роботи необхідність 

забезпечувати рідних засобами до існування навпаки здатна штовхнути до 

зайняття незаконним переправленням осіб через державний кордон на 

систематичній основі. Не стримує наявність сім’ї від вчинення злочину і 

іноземних громадян, адже останні шукають доходу за кордоном в першу 

чергу задля утримання рідних [148, c. 139]. У той самий час, як свідчать 

матеріали протоколів допиту підозрюваних, переправники досить рідко 

пояснюють вчинення злочину необхідністю утримувати членів родини, часто 

намагаючись заперечувати матеріальну винагороду з боку мігрантів, навіть 

якщо були затримані з грошима, щойно одержаними у готівковій формі. Так 

само й мігранти часто можуть вести мову не про «переправників» чи 

«контрабандистів», а про «осіб, які їм допомагали». 

Тому особливу увагу звертають на себе відомості стосовно зайнятості 

та роду занять осіб, засуджених за ст. 332 КК України. Ніде не працювали і 

не навчалися на час вчинення переправлення практично 75% злочинців, хоча 

усі вони є працездатними особами. Офіційно працювали за наймом 13,9% 

(четверо серед них проходили службу на посадах інспекторів ДПСУ), 

зареєстровані як приватні підприємці були 6,1%. Незначною є кількість 

студентів та пенсіонерів – 4 та 6 осіб відповідно.  

Тісно пов’язаним із трудовою діяльністю є рівень освіти. Відомості 

про освітній рівень засуджених свідчать про переважання осіб, що мають 
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повну загальну середню (57,6%), та середню спеціальну освіту (13,9%). 

Неповну середню освіту отримали 4,4% винних, професійно-технічну майже 

4%, повну чи незакінчену вищу – сукупно 14,4%. Рівень інтелектуального 

розвитку переправників суттєво різниться залежно від складності способу 

вчинення злочину. Так, переправлення за підробленими або чужими 

документами в більшості випадків здійснюється особами, які мають вищу 

освіту. З другого ж боку, набагато нижчим освітнім рівнем характеризуються 

злочинці, що вдавалися до найпростіших з технічної точки зору дій, в першу 

чергу, пророблення отворів у інженерно-технічних загородженнях за 

допомогою грубої фізичної сили. 

Іще одна складова соціально-демографічної групи ознак – розподіл 

осіб, засуджених за ст. 332 КК України, за громадянством та національністю. 

Частка українських громадян серед визнаних судом винними у таких 

злочинах дорівнює 66,8%, при цьому етнічними українцями є 90,9% із них. 

Інші 9,1% – росіяни, грузини, молдовани, угорці та представники інших 

національностей. Взагалі ж перелік держав, громадяни яких зустрічаються 

серед переправників, є доволі широким – від ФРН до Пакистану та від Лівану 

до Союзу Коморських Островів – тому частка, яка припадає на кожну із них, 

є не такою показовою: громадяни Молдови складають 4,1%, трохи менше 

нараховується громадян В’єтнаму (2,8%) та Грузії (2,5%), решта груп 

утворює менше 2% кожна. При цьому, на нашу думку, дійсна кількість 

іноземців серед осіб, що вчиняють розглядувані злочини, є значно вищою за 

наведені показники. Однак варто мати на увазі, що більшість засуджених за 

ст. 332 КК України осіб або безпосередньо переводили мігрантів через лінію 

кордону, або були затримані під час транспортування останніх з такою 

метою. За свідченнями ЗМІ, провідника з числа добре обізнаних із 

місцевістю сільських жителів легко знайти навіть на ринку будь-якого 

прикордонного містечка [149], натомність іноземці зазвичай концентруються 

у великих містах з їх більш широким спектром економічних можливостей, не 

осідаючи на тривалий час у прикордонні. Внаслідок такого відсторонення від 
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дій на лінії державного кордону, найбільш ризикованих з точки зору 

викриття та затримання, вони мають істотно вищі шанси залишитися поза 

увагою правоохоронних органів. У той самий час існують і спостереження 

правоохоронців щодо наявності певного «розподілу праці» в цій індустрії за 

національною ознакою: якщо злочинні мережі на міжнародному рівні 

підтримуються вихідцями з Кавказького регіону (Грузія, Азербайджан, 

Чечня) або Середньої Азії (Таджикистан, Узбекистан), чимало серед яких 

мають українське громадянство, то на «технічних» ролях в основному 

знаходяться українці – місцеві жителі прикордоння [150]. 

При дослідженні кримінально-правових ознак особистості злочинця, 

що вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 

передусім звернемо увагу на такі із них, як повторність та рецидив злочинів 

(також до них належить сукупність, яка вже розглядалася у попередньому 

підрозділі роботи). Зокрема, нами встановлено, що 78,4% засуджених не 

мали судимості, крім того, 9,1% не мали судимості в силу ст. 89 КК України. 

Спеціальний рецидив виявлено нами лише у 4,4% випадків, тоді як частка 

осіб, які на момент вчинення злочину мали незняту і непогашену судимість 

за іншими статтями КК (корисливі та насильницькі злочини, злочини в сфері 

незаконного обігу наркотичних речовин та хуліганство) дорівнює 7,2%. 

Вважаємо, що такий стан справ може пояснюватися не лише підвищеною 

латентністю діянь, передбачених ст. 332 КК України, що вчиняються більш 

досвідченими «спеціалістами». Дослідження засуджених за бандитизм, 

наприклад, також свідчать про велику кількість серед них осіб без 

попередньої кримінальної біографії, умови життя яких залишили їм небагато 

законних способів отримання засобів до існування [151; 152, c. 63]. 

Сукупності з іншими злочинами ст. 332 КК України майже не 

утворює. Результати проведеного нами емпіричного дослідження свідчать 

про те, що за сукупністю із підробленням документів, печаток, штампів та 

бланків, їх збутом та використанням підроблених документів (ст. 358 КК 

України) такі дії кваліфікувались лише у 8 випадках (близько 3%), також 
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встановлено по три випадки сукупності із зловживанням владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК України) та незаконним виробництвом, 

виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 

(ст. 309 КК України). У чотирьох випадках в злочинців було вилучено ящики 

з цигарками, в одному – саморобний вибуховий пристрій. Тут бачимо 

суперечність поширеному «американізованому» уявленню про незаконне 

переправлення осіб через державний кордон як про сферу діяльності 

злочинних угруповань, одночасно зайнятих незаконним обігом зброї, 

боєприпасів та наркотичних речовин [27]. 

Співучасть у злочині відсутня у 29,6% від загальної кількості 

вивчених нами матеріалів, іще майже 41% відносяться до груп осіб за 

попередньою змовою. За 79,3% вироків було засуджено лише одну особу, 

двох – за 12,2%, і лише у 8,5% вироків були притягнуті до кримінальної 

відповідальності троє та більше винних. Що стосується ролі, яка 

відігравалася злочинцем серед співучасників, то специфікою побудови 

диспозиції ч. 1 ст. 332 КК виступає те, що виконавцем цього злочину 

визнається як особа, яка безпосередньо здійснювала переправлення, так і 

особа, яка сприяла його вчиненню. Більше того, для організації таких дій чи 

керівництва ними (як-то: розробка планів, визначення місця та часу вчинення 

злочину, віддання певних команд тощо) наявність співучасті теж не є 

обов’язковою [153, c. 957]. Дії у складі організованої злочинної групи 

встановлені лише у 3,9% вироків, а існування злочинної організації – не 

спостерігається у жодному. Вочевидь, наведені результати дуже викривлені 

рівнем латентності розглядуваного феномену. До того ж, не є поодинокими у 

судовій практиці випадки кваліфікації діянь за ст. 332 КК України як 

вчинених групою осіб за попередньою змовою навіть за наявності усіх 

необхідних ознак організованої злочинної групи. «Є пара сімей, які 

контролюють нелегальний бізнес. У них рідня серед прикордонників та 

влади. Решта – у підрядниках. Ловлять здебільшого новачків, хто вирішив 
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підзаробити поодинці, ні з ким не ділячись. Вони потрібні для статистики: 

мовляв, ми боремося з незаконною міграцією», – пояснює колишній 

співробітник Чопського прикордонного загону [135]. З другого боку, як вже 

згадувалося вище, у літературі останнім часом висловлюються й припущення 

щодо невластивості об’єднань зі стійкою ієрархічною будовою організованій 

злочинності у сфері незаконного переправлення осіб через кордони багатьох 

держав. Фахівцями Європолу стверджується, що потужні транснаціональні 

злочинні угруповання нині часто складаються із відносно відокремлених 

груп, без чіткої командної структури та з менш очевидними зв’язками між 

собою, які постійно перериваються та встановлюються знову [154; 155, p. 

10].  

Тому не є дивним, що й думки опитаних нами співробітників ДПСУ з 

цього приводу розділяються. Так, 15,8% респондентів однозначно 

переконані, що ринок цих послуг повністю контролюється організованою 

злочинністю, що, втім, не виключає й участі невеликої кількості «кустарних» 

переправників. Припускають таку ситуацію, але з урахуванням 

високолатентного характеру діяльності подібних угруповань, практично 82% 

опитаних. А кількість опитаних прикордонників, які підтверджують 

вірогідність даних судової практики, вважаючи діяння за ст. 332 КК України 

прерогативою невеликих груп осіб за попередньою змовою та злочинців-

одинаків, є зовсім невеликою. Щоправда, відповіді на користь першого та 

другого варіанту можуть бути дещо завищені помилковим ототожненням 

організованих злочинних груп із групами осіб за попередньою змовою. 

У будь-якому разі не вбачаються достовірними й отримані нами 

показники повторності злочинів за ст. 332 КК України: у 64,8% кримінальних 

справ та проваджень незаконне переправлення осіб через державний кордон 

було вчинено засудженими лише один раз, повторне ж вчинення доведено у 

7,8% випадків, в 24,3% цей показник не встановлено. І вельми низькою є 

кількість вироків щодо трьох чи більше епізодів, яка ледве перевищує 3%.  

Розподіл чинників вибору злочинцем місця посягання на 
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встановлений порядок перетинання державного кордону України має такий 

вигляд: 39,1% засуджених проживали поблизу прикордонного пункту 

пропуску або ділянки кордону, через яку переправляли мігрантів з ухиленням 

від проходження прикордонного контролю. Щодо такої ж кількості винних 

чинників вибору достеменно не встановлено. 21,9% переправників взагалі 

його не здійснювали (місце обирали їх співучасники, не притягнуті до 

кримінальної відповідальності) або були затримані не встигши прибути до 

лінії кордону. Мінімальною є  кількість осіб, що проводили попередню 

розвідку території (безпосередньо на місцевості, за системою GPS чи 

картами), а також визначили зручне для переправлення місце внаслідок 

спеціального рецидиву, наявності досвіду служби у ДПСУ, власної 

незаконної міграції чи зайняття контрабандою товарів.  

Далі представляється необхідним встановити характер відносин 

злочинців та осіб, яких ті переправляли. Здебільшого – майже 52% випадків – 

останні особисто домовлялися щодо вчинення злочину із засудженими або 

були знайомі з ними ще задовго до цього. Менш поширеним є звернення 

через невідому особу – 28,1% від вивчених кримінальних справ та 

проваджень, а у 12,6% такий посередник став відомим слідству та суду 

(зазвичай їх національність співпадає із національністю мігрантів, що 

переправлялися). Ймовірно, більшість таких невідомих посередників і є тими 

самими іноземними громадянами, про невідображення яких емпіричними 

даними йшлося вище. Можемо вважати це проявом підвищеної латентності 

злочинності мігрантів взагалі [22, c. 211]. Не отримана відповідь на 

запитання щодо шляху виходу злочинця та «клієнта» на зв’язок між собою у 

7,3% випадків. 

Результати узагальнення відомостей стосовно причин припинення 

діяльності переправників дають можливість одержання інформації, цінної з 

точки зору розробки заходів запобігання таким злочинам, а саме: яким чином 

виявляється більшість вчинених злочинів за ст. 332 КК України. Так, 72,1% 

епізодів цієї злочинної діяльності було припинено внаслідок затримання «на 
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гарячому» – в момент перетинання кордону чи одразу після цього, коли 

мігранти та злочинці встигли віддалитися від його лінії не більше ніж на 

кілька сотень метрів. Зупинення транспортного засобу, який не встиг 

прибути до державного кордону, стало причиною виявлення злочинних дій 

майже в 12% від усіх випадків, тоді як у 15,6% це вдалося зробити за 

допомогою перевірки документів, огляду прикордонних лісосмуг, огляду 

будинків у прикордонних населених пунктах та проведення інших 

оперативно-розшукових дій. Такі дані наводять на думку щодо явного 

перебільшення науковцями ролі недостатнього захисту державного кордону 

у комплексі детермінації злочинів за ст. 332 КК України: у разі низького 

рівня його захищеності більшість незаконних мігрантів (а як наслідок – і 

переправників) затримувалися б не під час порушення порядку його 

перетинання, а в результаті гучних профілактичних заходів, які регулярно 

проводяться у громадських місцях великих міст країни. 

Що стосується відомостей відносно обставин, які обтяжують чи 

пом’якшують покарання, то дані проведеного емпіричного дослідження 

дозволяють виділити широкий діапазон їх, врахованих у якості 

пом’якшуючих, якими суд обґрунтував рішення при обранні винному виду та 

розміру покарання (в одному вироку, як, правило, вказується кілька 

обставин). Стосовно таких, що пом’якшують покарання, то щодо 65,4% 

засуджених такою обставиною було визнано щире каяття; щодо 60,7% 

враховувалося повне визнання своєї вини; позитивна характеристика за 

місцем роботи чи проживання – 67,6%; відсутність судимості – 74,8%; 

наявність на утриманні малолітніх дітей – 39,9%; стан здоров’я – 6,7%. 

Відносно ще 13,3% винних судом було визнано інші пом’якшуючі обставини, 

а до 23,5% засуджених такі відомості не були зазначені у вироках. Серед 

інших обставин, які враховувались судом при призначенні покарання, можна 

виокремити молодий чи похилий вік злочинців (5,8%), їх сімейний стан 

(1,9%), а також характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ними. 

Обтяжуючими обставинами вважаються повторність та рецидив злочинів. 
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При аналізі відомостей щодо покарання, призначеного засудженим за 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, найбільш 

характерним видається звільнення більшості із них (61,5%) від його 

відбування з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. При цьому до 

позбавлення волі на строк тривалістю 1-2 роки засуджено 6,1% від загальної 

кількості винних, позбавлення волі на строк тривалістю 3-4 роки призначено 

33,3% осіб, а 22,1% були засуджені до позбавлення волі строком на 5 років. 

Покарання у виді штрафу обрано для 4,2% осіб, до одного злочинця було 

застосовано обмеження волі, ще одного – передано на поруки трудового 

колективу. Решта отримали позбавлення волі на строк понад 5 років. 

Додаткові покарання зустрічаються відносно рідко: щодо 5,3% злочинців це 

позбавлення права обіймати певні посади, щодо 11,1% – конфіскація усього 

належного їм майна. При цьому слід звернути увагу на те, що навіть у 

справах за ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі 

на строк від 7 до 9 років, близько половини засуджених отримують 

покарання строком нижче цієї мінімальної межі, внаслідок чого до них 

застосовується звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

Бачимо чітку відмінність від в цілому поширеного в українському правосудді 

призначення покарання у розмірі мінімальної чи максимальної межі санкції 

статті, не намагаючись його максимально індивідуалізувати. Навпаки, у 

справах щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон 

судова практика явно тяжіє до якомога більшого пом’якшення розміру 

покарання для злочинців. Причину такої тенденції, на наш погляд, слід 

шукати не лише у високому рівні корумпованості в судових органах, а й у 

відсутності персоніфікованої сторони потерпілого (мігранти перебувають у 

процесуальному статусі свідків навіть за умов заподіяння комусь із них 

смерті або тілесних ушкоджень під час переправлення), що знижує уявлення 

щодо суспільної небезпечності вчиненого злочину в масовій свідомості.  

Входять до структури особистості злочинця і морально-психологічні 

ознаки: потреби, інтереси, мотиви, інтелектуально-вольові якості, моральні і 
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ціннісні орієнтири, поведінкові установки, емоційні особливості тощо. 

Оскільки кількість засуджених за незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України є досить невисокою, а більшість із них не 

відбувають покарання у виді позбавлення волі, проведення інтерв’ювання 

серед них вбачається нам вкрай ускладненим. У матеріалах кримінальних 

справ та проваджень зазначені відомості також містяться не часто. В такому 

разі основним джерелом інформації, яка характеризує обвинуваченого, умови 

його життя та соціалізації, обставин, що призвели до вчинення злочину, 

могла б слугувати характеристика особи за місцем роботи чи проживання. 

Проте умовність та корупційність такого інституту, як надання 

характеристики роботодавцем або суб’єктом комунального господарства, 

істотно позначається на достовірності свідчень, відображених у подібних 

документах. Формально позитивно за місцем роботи або проживання 

характеризуються 67,6% засуджених за ст. 332 КК України, і лише 5,5% – 

посередньо чи негативно. Щодо решти осіб характеристика не надавалася. 

Тому спробуємо звернутися до результатів релевантних кримінологічних 

досліджень, які проводилися у країнах із набагато більшою чисельністю 

засуджених за незаконне переправлення осіб через державний кордон. 

Від самого початку вивчення цього явища в англомовній 

кримінологічній науці сформувався погляд на особистість переправника як 

на фактично різновид особистості насильницького вимагача. Таким чином, 

характерними морально-психологічними рисами цих осіб мали б бути 

агресивна зухвалість, безжалісність, брехливість, паразитизм, егоїзм, а 

подеколи – і ненависть чи презирство до своїх жертв [156, c. 94-95]. Скоріше 

за все таке уявлення про злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб 

через державний кордон, зумовлене діяльністю потужного мексиканського 

наркокартелю «Los Zetas» або транснаціональних злочинних організацій 

«Mara Salvatrucha» та «Barrio 18», які не гребують практично ніяким 

протиправним заробітком. Дійсно, ці угруповання відомі крайньою 

жорстокістю та контролюють вигідні таємні стежки на американсько-
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мексиканському і мексикансько-гватемальському кордонах [157; 158]. За 

відмову співпрацювати з цим картелем були розстріляні 72 іноземні 

«транзитники» 24 серпня 2010 р. у північному прикордонному 

муніципалітеті Сан-Фернандо [159]; вимаганню з боку інших двох структур 

піддаються не лише мігранти, незаконно переправлені ними до США (які 

залучаються з цією метою до проституції або торгівлі наркотиками), а й інші 

латиноамериканці, під загрозою розправи з їх близькими в країнах 

походження, і не пов’язані з цими угрупованнями «кустарні» переправники, 

що діють на підконтрольних їм територіях [160, p. 25-26, 299-300]. Ставши 

усталеною точкою зору, ототожнення особистості переправника з 

особистістю такого злочинця набуло стереотипного характеру, некритично 

відтворюючись від однієї наукової праці до іншої – незалежно від того, про 

який регіон світу йде мова. 

Тим не менше, як опрацювання судової практики, так і аналіз 

повідомлень ЗМІ вказують на те, що незаконному переправленню осіб через 

державний кордон України боргова кабала в цілому не притаманна: якщо 

злочинець та мігрант не є близько знайомими між собою, то подібні послуги, 

за загальним правилом, надаються із повною передоплатою з боку «клієнта». 

Винятком є громадяни В’єтнаму та КНР, яких після прибуття до України 

злочинці часто дійсно позбавляли документів, заселяли до орендованих 

квартир по 10-20 осіб або прямо до контейнерів на ринку та змушували 

відпрацьовувати вартість переправлення у кілька тисяч доларів США, сума 

якої заздалегідь не оговорюється. Дрібний торгівець на ринку «7-й кілометр» 

згадує про це: «Я трудився по 13-14 годин на добу, заробляючи з напарником 

по 400 доларів, причому третину треба було віддавати хазяїну. За найменшу 

провину, непокору нас штрафували та навіть били. Із заробленого собі на 

харчування я залишав доларів 50. Решту відправляв додому дружині» [161]. 

У більшості ж випадків подібні твердження, на нашу думку, 

ґрунтуються на широко поширеному помилковому ототожненні 

досліджуваних злочинів із міжнародною торгівлею людьми, яка має зовсім 
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інший родовий та безпосередній об’єкт посягання [162]. Відмінності в 

особистості переправника як від особистості торгівця людьми, так і від 

корисливо-насильницького злочинця визначаються, в першу чергу, тим 

фактом, що особа, яка незаконно переправляється через державний кордон, 

не є жертвою злочину. Статус незаконного мігранта є чинником віктимізації 

щодо широкого кола інших злочинних посягань [163]. Проте у випадку 

діяння за ст. 332 КК України йдеться саме про дві сторони домовленості, 

кожна з яких розраховує на задоволення таким шляхом тих чи інших своїх 

потреб. У певних випадках до вчинення насильницьких злочинів здатна 

призводити конкуренція між самими переправниками за контроль над 

міграційними потоками: так, у серпні 2017 р. в закарпатському селі Стужиця 

був застрелений у своєму автомобілі місцевий житель, вже поранений з 

аналогічних мотивів за місяць до того [164]. Та навряд чи розглядувана 

галузь злочинної індустрії має в Україні вищу конфліктогенність, ніж інші 

види транскордонної злочинності – особливо контрабанда бурштину та 

наркотичних засобів. 

Згідно із результатами анкетного опитування 262 незаконних 

мігрантів у Туреччині, найбільша кількість із них характеризує 

переправників як агресивних та грубих (35,9%), а також як жорстоких 

(31,7%). Майстерними назвали злочинців 13% респондентів, а по 9,5% – 

сповненими благих намірів та такими, що перебували у паніці. 45,4% 

опитаних піддавалися у ході переправлення фізичному насильству або 

погрозам його застосування, коли бажали повернутися до своєї країни, однак 

27,3% не думали про повернення, оскільки вважали, що їм нема чого 

втрачати. Кількість тих, хто висловив наміри знайти роботу у країні 

призначення за допомогою переправників (15,3%), майже дорівнювала тим, 

хто сподівався у цьому на допомогу родичів (14,1%) та свої власні сили 

(16%), хоча більшість все ж розраховували на сприяння з боку друзів (54,6%). 

Стосовно ж мотивів 174 опитаних злочинців, то 74,7% із них назвали 

незаконне переправлення осіб через державний кордон Туреччини просто 
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«легким способом заробітку» [165, p. 4]. В цілому аналогічні результати дало 

анкетування 45 засуджених за незаконне переправлення осіб через 

державний кордон Сполученого Королівства, однак кардинально відмінними 

виявилися дані щодо мотивації винних: 72% ув’язнених заявили про те, що 

керувалися міркуваннями гуманітарної допомоги, сприяючи шукачам 

притулку залишитися у цій державі [68]. Незаконне переправлення осіб через 

державний кордон ФРН за загальним правилом здійснюється організованими 

на рівні тисяч кілометрів мережами, які разом із ринковою кон’юнктурою 

поетапно керують діяльністю місцевих злочинних груп, і лише інколи 

зустрічається «переправлення в індивідуальному порядку з високим рівнем 

самовідповідальності» [71]. Переправники при цьому пов’язані не скільки 

командною вертикаллю, скільки угодами та страхуванням від ризиків, без 

великого зовнішнього втручання в діяльність базових груп агентів [69, p. 8, 

19]. В уже згаданому портовому місті Кале «легко таврувати всіх 

переправників як експлуататорів. Хоча це переважаючий образ, ситуація 

значно складніша. Відмінність між «мігрантами» та «мафією» є розмитою та 

нечіткою. Мафія оперує підпільною економікою, до якої можна вдатися коли 

люди залишаються на кордоні занадто довго та в них закінчуються гроші, 

оскільки інші економічні можливості закриті. Мережа мігрантів та мафії 

означає, що має місце не група страшних та жорстоких осіб, а асортимент 

звичайних та зневірених людей з різним ступенем залучення» [166, p. 17-18]. 

Емпіричні дослідження незаконного переправлення осіб через державний 

кордон Нідерландів вказують на визначальну роль у ньому професійних 

злочинців, але одночасно із активною діяльністю родичів мігрантів та членів 

їх національних діаспор у вирішенні на безоплатній основі побутових питань 

на кшталт пошуку житла [167, p. 276]. Переправники, що діють на шляхах від 

Африканського Рогу до Північної Африки, теж представлені кількома 

високоорганізованими угрупованнями, які управляють складними 

міжнародними операціями, та тисячами общинних учасників, що надають 

такі послуги на місцевому рівні [168, p. 74]. Незаконне переправлення 
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громадян країн Східної Африки до ПАР організоване у формі відносно 

вільних мереж за участі великої кількості ситуаційних агентів, які 

взаємодіють між собою на гнучкій основі. «Менеджери з переправлення» 

спираються на водіїв та інших осіб, які забезпечують транспортування 

мігрантів, їх розміщення або керівництво з конкретних питань [169, p. 40]. 

Міграційна індустрія Індонезії включає в себе міжнародні злочинні 

організації, їх «підрядників» та «субпідрядників», які присутні у основних 

містах та невеликих селах. Вона об’єднує сотні незалежних ланок, які 

тимчасово співпрацюють з метою організації одного або кількох етапів 

подорожі та стають все професійнішими [170, p. 3, 13]. На Філіппінах 

відсутні точні відомості щодо рівня залучення організованих злочинних груп, 

структура яких стає все більш децентралізованою та гнучкою; деяка 

активність, особливо локальна, здійснюється вільними від них особами, дії 

яких можуть не вважатися злочинними за філіппінським законодавством [65, 

p. 12-13]. Інтерв’ювання переправників на кордоні Мексики зі США свідчить 

про те, що більшість займаються цим з корисливих мотивів (як члени 

злочинних організацій, так і «койоти» – індивідуальні злочинці або невеликі 

сімейні групи, діяльність яких не приносить високих прибутків), проте 

інколи – суто заради допомоги рідним, друзям та знайомим [171; 88, p. 4, 81]. 

Такі ж суперечливі дані надає й проведене нами узагальнення 

матеріалів архівних кримінальних справ та проваджень за ст. 332 КК 

України. Дії злочинця з корисливих мотивів було встановлено лише у 30,5% 

випадків. Зазвичай матеріальна винагорода мала вигляд певної грошової 

суми (28,3%), хоча інколи переправлення здійснювалось і в обмін на 

обіцянку з боку «клієнта» допомогти переправнику у пошуку роботи або 

зайнятті підприємницькою діяльністю за кордоном. Істотну кількість 

злочинів (18,8%) було вчинено з некорисливих підстав: внаслідок бажання 

допомогти близьким (14,7%) або на ґрунті співчуття незнайомій до цього 

особі (4,2%). У решті випадків мотив не було встановлено. 
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Наявність такої великої частки переправників, мотив яких залишився 

невідомим, можна пояснити кількома причинами. Однією із них є 

психологічна некомфортність відчувати себе особами, що збагачуються на 

тяжких життєвих ситуаціях інших. Характерний приклад: «Я ніколи на 

чужому горі не заробляв. Ці люди, які виїжджали до Європи, вони від війни 

втікали. Точно така ж війна, як у Афганістані. Я просто допомагав землякам, 

так, заробляв, але я їм допомагав. Тарифів не пам’ятаю» [172]. Але 

здебільшого, на наш погляд, це пов’язане із побудовою диспозиції ст. 332 КК 

України, яка передбачає корисливий мотив не як обов’язкову ознаку складу 

злочину, а як обставину, що обтяжує відповідальність. А внаслідок 

багатоланковості та розгалуженості злочинних структур, що задіяні у 

розглядуваній індустрії, доведення факту отримання злочинцем матеріальної 

винагороди часто може бути неможливим без особистого зізнання з боку 

останнього.  

Тим не менше, вкрай потрібними для незаконного переправлення осіб 

через державний кордон у будь-якому разі є такі риси характеру, як 

рішучість, урівноваженість, обачливість та холоднокровність в екстремальній 

ситуації (за винятком одиничних випадків імпульсивного вчинення злочину 

особами, присадибні ділянки яких безпосередньо виходять до лінії кордону). 

За відсутності або ненадійності корупційних зв’язків, злочинцям можуть 

знадобитися тижні та місяці на вичікування найбільш зручного часу для 

переходу кордону або пошук найменш захищеної його ділянки, в умовах 

постійного ризику затримання правоохоронними органами (огляду будівлі, 

де тимчасово розміщуються мігранти, або зупинення транспортного засобу 

під час перевезення останніх з одного населеного пункту до іншого). 

Необхідними для цього якостями є виваженість дій та витримка характеру, 

поряд із здатністю до ретельного планування механізму вчинення злочину та 

його приховування. Подібно до інших корисливих злочинів, розвинені 

вольові якості, такі як підвищена ділова активність, упертість, 

підприємливість, енергійність і цілеспрямованість, поєднуються у 
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переправників з примітивністю дозвільно-культурних потреб, обмеженістю 

інтересів та поглядів [173, c. 218]. Схильності засуджених за ст. 332 КК 

України до пияцтва чи наркотизму нашим емпіричним дослідженням не 

виявлено, як і наявності в них розладів психічної діяльності. 

Слід зауважити стосовно іще однієї відмінності особистості 

переправника від особистості корисливо-насильницького злочинця: перший 

може виявляти безцеремонність та грубість у поводженні з мігрантами, однак 

не має умислу на заподіяння їм фізичної шкоди саме цим злочином – навіть 

якщо вчиняє його способом, небезпечним для їх життя та здоров’я. 

Приміром, працюючий водієм підприємства громадянин України на 

прохання знайомого незаконно перевезти його через пункт пропуску 

«Краковець» (за винагороду у розмірі 6 тис. доларів США) сховав його в 

порожньому причепі-цистерні, яким до цього перевозилися жирні кислоти. 

Пройшовши всі види контролю на пункті пропуску, винний доправив особу 

на територію Польщі, однак у зв’язку із складністю дихання останній почав 

прохати про допомогу. При спробі вилізти з ємності він був затриманий 

польськими прикордонниками, після чого терміново госпіталізований [174]. 

Вбачається, що з боку злочинця за таких умов могла мати місце байдужість 

до можливого настання тяжких наслідків, а з найбільшою ймовірністю – 

легковажне сподівання на їх уникнення, але ніяк не свідоме бажання важкого 

отруєння «клієнта».  

Спробуємо згрупувати отримані дані за певними критеріями. Позаяк 

незаконне переправлення осіб через державний кордон є неоднорідним та 

багаторівневим явищем, ми пропонуємо здійснити класифікацію злочинців, 

що вчиняють діяння за ст. 332 КК України, залежно від ступеню їх 

включення до цієї діяльності як галузі транскордонного злочинного бізнесу. 

На нашу думку, такий критерій не лише вказує на мотиви вчинення злочину 

та рівень кримінальної деформації особистості, а й дозволяє провести 

розмежування переправників за характером їх відносин з мігрантами та 

своїми співучасниками. 
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Перша група (яка складає 14,7% за результатами нашого емпіричного 

дослідження) охоплює винних, які незаконно переправляли через державний 

кордон України своїх родичів, друзів та близьких знайомих без отримання 

будь-якої матеріальної вигоди. В багатьох таких випадках мова йде про 

вивезення дитини одним із батьків за відсутності дозволу від іншого або 

інших передбачених законодавством документів. Утім, не завжди: так, 

безробітний 34-річний громадянин Молдови запропонував трьом жителям 

села Капаклія, які не мали паспортів, поїхати до Одеської області для 

відпочинку на морі. Того ж вечора він доправив їх до державного кордону 

України та підшукав можливий шлях його перетинання поза пунктами 

пропуску. На відстані 1 км від лінії кордону всі четверо були затримані 

співробітниками Білгород-Дністровського прикордонного загону [175]. 

Особам такого класу, як правило, властивий найнижчий рівень криміногенної 

деформованості порівняно з іншими переправниками. 

Друга група є найменшою за чисельністю (4,2%) та включає в себе 

осіб, які вчинили злочин зі співчуття до незнайомців, з якими вони не 

зустрічалися раніше. Серед таких – безробітна 27-річна громадянка України, 

яка, повертаючись з території Російської Федерації, побачила громадянина 

Афганістану без документів, які давали б законні підстави перетинання 

українського державного кордону. Він спитав англійською мовою, як 

потрапити до України. Засуджена вказала маршрут руху в обхід пункту 

пропуску «Ізварине», іноземець вирушив слідом за нею та перейшов кордон, 

одразу після чого їх обох затримали прикордонники [176]. Подібно до 

першого типу, попередня поведінка таких злочинців загалом має позитивну 

або нейтральну соціальну спрямованість – однак якщо незаконне 

переправлення через державний кордон рідних та близьких осіб здійснюється 

лише епізодично, то безкорисливе переправлення незнайомців потенційно 

може вчинюватися й на систематичній основі – наприклад, не знаючи про 

кримінальну караність діяння. Що створює ризик поступового переходу 
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особи до такої діяльності вже на оплачуваній основі, в тому числі шляхом 

приєднання до вже існуючих у цій сфері злочинних груп.  

Третю групу – близько 70% засуджених – утворюють корисливі 

злочинці, які вчиняють передбачені ст. 332 КК України діяння внаслідок 

сприятливого ситуативного збігу обставин. Зокрема, 42-річний громадянин 

України, що перебував у скрутному матеріальному становищі, неодноразово 

здійснював мікроавтобусом перевезення пасажирів у встановленому законом 

порядку з міста Чернівці до Італії. Він домовився відвезти до вказаної 

держави двох громадянок Молдови за плату у розмірі 300 євро з кожної, 

отримавши їх закордонні паспорти для оформлення віз. Однак 

усвідомлюючи, що оформити візи не встигне, вирішив перевезти пасажирок, 

сховавши їх у саморобній ніші в пасажирському відсіку. Під час їх посадки 

до машини водій зустрівся з іще однією громадянкою Молдови, яку 

погодився незаконно переправити до Італії за плату у розмірі 500 євро. При 

проходженні паспортного контролю на пункті пропуску «Тиса» усі три жінки 

були виявлені [177]. Основним способом заробітку незаконне переправлення 

осіб через державний кордон для таких винних не виступає, ретельне 

готування вчинення злочину також зазвичай відсутнє. 

Четверта  група – приблизно 10-12% – складається зі злочинців, які 

розглядають цей протиправний бізнес як стабільне джерело отримання 

значних прибутків. Показовим представником такого типу видається 

громадянин Афганістану В. на прізвисько «Інженер», затриманий в Одесі у 

травні 2017 р. Проживаючи з дружиною та дітьми в елітному котеджному 

селищі Совіньйон, він особисто контролював масштабний транзитний потік 

незаконних мігрантів до країн ЄС за допомогою надзвичайно широкої мережі 

агентів в Україні та сталих зв’язків з лідерами та учасниками організованих 

злочинних груп у Російській Федерації, Афганістані, Пакистані, Бангладеш, 

Шрі-Ланці тощо. Окрім перетинання кордону, В. організовував забезпечення 

«клієнтів» транспортом та житлом, а також підкуп посадових осіб на 

території України. Вартість таких послуг коливалася від 12 до 15 тис. доларів 
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США – залежно від кінцевого пункту призначення. Починаючи з 2007 р. він 

тричі поставав за незаконне переправлення осіб через державний кордон 

перед українським судом, але, завдяки потужним зв’язкам та відповідному 

досвіду, уникав кримінального покарання. Зрештою був примусово 

видворений до Афганістану за рішенням ДМСУ [172]. Особи цього типу 

характеризуються найбільшою аморальністю вчинків та являють собою 

системоутворюючу ланку серед учасників розглядуваної злочинної 

діяльності, попри те, що вчинювані ними діяння відрізняються особливо 

високим рівнем латентності.   

Основним призначенням типології злочинців є створення на підставі 

порівнянь статистичних відомостей моделі особистісних і соціальних 

характеристик окремих індивідів та визначення ступіню схильності різних їх 

типів до злочинної поведінки [152, c. 5; 178, c. 165-169]. Проте, оскільки 

передбачений ст. 332 КК України склад злочину охоплює широке коло дій 

вельми різноманітного змісту, у тому числі й таких, що не вимагають ніяких 

специфічних якостей та навичок, типізувати особистості за ступенем 

ймовірності вчинення ними незаконного переправлення можливо хіба що на 

підставі їх проживання в певному населеному пункті або районі. У зв’язку із 

цим сформульована вище типологія особистості злочинця, в першу чергу, 

дозволяє оцінити можливості розроблених нами заходів запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон: якщо перші два 

типи усуваються самим по собі приведенням складу злочину за ст. 332 КК 

України у відповідність із ратифікованим державою Протоколом, то інші 

запобіжні практики здатні впливати в основному на чисельність ситуаційних 

корисливих злочинців. Скоротити ж в Україні діяльність професійних 

переправників, організованих на міжнародному рівні, за наявних на даний 

час умов вважаємо за можливе лише настільки, наскільки злочинці третього 

типу використовуються ними як наймані «робочі руки». 
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2.3 Детермінація незаконного переправлення осіб через 

державний кордон України 

  

Витоки злочинності у цілому та її окремих проявів були і 

залишаються об’єктом пильної уваги національної та зарубіжної кримінології 

протягом усього часу її існування. Для нашого дослідження встановлення 

детермінант, що призводять до протиправної поведінки осіб у сфері руху 

через державні кордони та сприяють їй, видається важливим з точки зору 

розуміння механізму формування в злочинця, що вчиняє незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України, мотивації на вчинення 

подібних діянь. Зрештою, знання особливостей детермінації злочинів, 

передбачених ст. 332 КК України, є необхідним для визначення комплексу 

ефективних заходів запобігання цьому негативному явищу. 

У своєму найзагальнішому значенні термін «детермінація» (від лат. 

determinare – визначати) відображає одну із суттєвих діалектичних 

особливостей буття: загальний взаємозв’язок та взаємну обумовленість 

предметів, явищ, процесів, станів [179, c. 212]. На сьогодні у  

кримінологічній літературі нараховують до 32 видів детерміністичних 

зв’язків [180, c. 11], однак на перший план серед них традиційно виступає 

причинність (каузальність) – системоутворююча ознака детермінації 

злочинності. Причинність означає такий зв’язок, за якого одне явище 

(процес) у певних умовах породжує, тобто продукує інше. Якщо причини 

зумовлюють наслідок, то умови як складова детермінації лише сприяють 

цьому або забезпечують можливість виникнення й розвитку причин, 

впливаючи на можливість реалізації їх дії. Взаємодія причин та умов 

призводить до результату – вчинення злочину. При цьому варто враховувати 

певну відносність поділу явищ та процесів між собою, а також не змішувати 

чинники самого вчинення злочинів з чинниками їх кількісних чи якісних змін 

у часі та просторі.  
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Подібний підхід не є загальноприйнятим в українській кримінології. 

Низка науковців розглядають питання причин та умов вчинення злочину у 

більш тісному взаємозв’язку. Як вказував А. П. Закалюк, причинний 

комплекс злочинності не обмежується безпосередньою ланкою каузальності, 

а включає в себе економічні, соціальні, політичні, культурні та інші фактори і 

кореляційні зв’язки [143, c. 212]. Відповідно, під детермінантами 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України 

розуміються такі негативні явища і процеси, які мають різне детермінуюче 

значення, але у своїй сукупності і взаємодії породжують, сприяють, 

видозмінюють і обумовлюють існування і прояви злочинності у сфері 

незаконної міграції. Залежно від походження їх можна поділити на 

«соціально-економічні, політико-ідеологічні, соціально-психологічні, 

нормативно-правові, організаційно-управлінські» [25, c. 189]. Більший та 

менший криміногенний вплив тих чи інших чинників у детермінації таких 

злочинів знаходить підтвердження як на підставі вивчення й узагальнення 

архівних кримінальних справ та проваджень за ст. 332 КК України, так і 

підкріплюється результатами інших кримінологічних досліджень на суміжну 

тематику. Тому пропонуємо розділити розгляд цих детермінант на макро-та 

мікрорівні. 

На перше місце серед детермінантів незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України більшістю дослідників ставиться її 

географічне розміщення між Азією та Європою, поряд із великою 

територіальною протяжністю державного кордону [16, c. 3; 27, с. 220; 30, с. 

248]. За такого підходу недооцінюється або зовсім ігнорується той факт, що у 

міжнародному тіньовому «розподілі праці» Україна виступає як країною 

транзитного прямування незаконних мігрантів, так і країною походження 

частини з них. Не лише специфіка географічного положення держави, а й 

навіть цілковита відсутність у неї сухопутних кордонів не є перешкодою для 

масового незаконного виїзду громадян – про що переконливо свідчать відомі 

приклади Куби, Гаїті, Філіппін чи Шрі-Ланки.  
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Таким чином, перебування України на перехресті міжнародних 

міграційних шляхів саме по собі не є визначальним для виникнення та 

розвитку незаконного переправлення осіб через її державний кордон, а лише 

впливає на його кількісні та якісні показники. Що ж у такому разі здійснює 

визначальний вплив на виникнення та поширення досліджуваного феномену? 

Як справедливо вказує Я. І. Гілінський, різні види небажаних для 

суспільства проявів – суть форми соціальної активності. Розвиваючи це 

положення, Т. І. Усатова доходить висновку, що двигуном соціальної 

активності є певні мотиви людей – якими, власне, й зумовлюється їх 

протиправна поведінка [18, c. 286-287]. А оскільки незаконне переправлення 

осіб через державний кордон неможливе за наявності лише самого 

переправника, рушійні сили поведінки злочинців та мігрантів, яких ті 

переправляють, мають розглядатися у єдності та діалектичному зв’язку між 

собою.  

Як зазначалося у попередньому підрозділі на підставі результатів 

нашого дослідження мотивації засуджених, основним мотивом осіб, що 

вчиняють діяння, передбачені ст. 332 КК України, є прагнення до покращення 

якості свого життя (інші мотиви також можуть мати місце – однак за 

відсутності бажання заробітку переправник просто ототожнює інтерес 

«клієнта» зі своїм власним). Спільні для обох сторін протиправної угоди 

джерела формування таких мотивів слід шукати в тому, що Н. Крісті 

охарактеризував як «ринковий тоталітаризм» сучасного капіталізму-

імперіалізму, моральним посилом за якого є «їсти або бути з’їденим» [182, p. 

16]. Необхідність капіталістичної економіки у постійному зростанні 

закономірно призводить до перетворення усіх сфер людського життя на 

товарно-грошові відносини, а відтак, і до появи нових галузей злочинної 

індустрії та розростання пропозиції на цьому полі.  

Паралельно цим процесам йде формування попиту на досліджувану 

нами діяльність, про яке так експресивно писав Е. У. Галеано: 

«Безбережними караванами тягнуться геть втікачі від неможливого життя. З 
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півдня вони дивляться на північ; з місць, де сходить сонце, туди, де воно 

сідає. У них вкрали місце в житті. Відібрали зарплату та зігнали з землі. 

Паломники глобалізації мріють мати свій дім, стукаючи в усі двері – але 

двері, що чарівним чином відкриваються для проходу грошей, зачиняються в 

них перед носом. Деяким вдається проскочити. Інші ж перетворюються на 

трупи, які море викидає на заборонений для них берег, або лежать 

безіменними тілами в землі того іншого світу, куди прагнули прибути» [183].  

Політико-економічна глобалізація останніх десятиліть призвела не до 

перетворення світу на єдиний мегаполіс без кордонів, а лише до об’єднання 

національних ринків. Об’єднання ринку дедалі збільшує темпи руху капіталу. 

Спираючись на міжнародні торгівельні угоди та фінансові інституції, 

транснаціональний бізнес розглядає як джерело дешевих ресурсів та ринків 

збуту готової продукції цілі регіони світу, за допомогою програм структурної 

перебудови не дозволяючи урядам підтримувати будь-яку систему 

соціального захисту. Зворотнім боком цього стає збільшення соціального 

розшарування в країнах глобальної Півночі, передусім у їх найбільших 

містах – як внаслідок можливості відмови від підвищення стандартів життя 

місцевого населення, що дозволяється альтернативою у вигляді перенесення 

виробничих потужностей до країн з меншими витратами на робочу силу, так 

і внаслідок масової імміграції слідом за фінансовими потоками. «Це і є 

«новий світовий порядок» – перетворення всього світу на єдиний ринок (…) 

В гігантському світовому гіпермаркеті вільно пересуваються товари, але не 

люди» [184, c. 258]. 

Переселення з Півдня на Північ залишається головним міграційним 

напрямком у сучасному світі: за підрахунками ООН, протягом 1950-2015 рр. 

ним скористалися понад 100 млн осіб, що складає 45% усього міжнародного 

обміну населенням, і до 2050 р. цей показник буде продовжувати зростати 

[185, p. 6]. Результатом стає розвиток транснаціональних мереж 

організованої злочинності, який УНЗ ООН та українськими вченими 

узагальнено позначається як «злочинна глобалізація» [186; 187]. Незаконне 
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переправлення осіб через державний кордон стає одним із найяскравіших 

проявів зазначеного процесу у світовому масштабі: «По суті, ця загроза є 

бізнесом, який, наче капіталістичне підприємство, включає в себе ризик, 

використання можливості та, в кінцевому рахунку, прибуток» [188, p. 20]. 

Однак цитовані вище слова норвезького вченого потребують певного 

уточнення. Прагнення до отримання якомога більш високого та 

гарантованого прибутку спричиняє не лише конвертацію все ширшого кола 

суспільних відносин на грошові одиниці, не лише безперервну експансію 

механізмів накопичення й відтворення капіталу вглиб та вшир, а й, навпаки, 

до викидання за межі процесів виробництва та споживання все більших мас 

населення як нерентабельних. Лаконічно та ємко про це висловився В. В. 

Голіна: «будь-які ринково-економічні відносини, їх протиріччя породжують 

злочинність; вони базуються на конкуренції, боротьбі між собою за 

прибуток; на запрограмованій надлишковій робочій силі» [151, с. 133]. 

Звернемося до такого наочного індикатора соціально-економічного 

неблагополуччя, як неформальна зайнятість (дані офіційної статистики щодо 

рівня безробіття вбачаються нам менш надійними – адже далеко не всі 

безробітні перебувають на реєстрації у центрах зайнятості, з другого ж боку, 

особи, зареєстровані як безробітні, фактично можуть бути 

працевлаштованими без юридичного оформлення трудових відносин, у тому 

числі й на двох робочих місцях). Станом на 2018 р. серед міського населення 

в Україні на 10 млн 639 тис. працюючих офіційно нараховувалося 1 млн 829 

тис. працюючих неформально, а серед сільського – 3 млн 507 тис. офіційних 

працівників та 2 млн 069 тис. неформальних [189, c. 36]. Отже, відсутність 

стабільної заробітної плати та взагалі будь-яких передбачених трудовим 

законодавством гарантій найбільшою мірою поширена на українському селі 

– і саме сільською зазвичай є прикордонна місцевість. Пов’язані з цим 

криміногенні чинники, серед яких відсутність засобів елементарного 

матеріального забезпечення в одних сільських жителів та вкрай низькі 

заробітки в інших, труднощі в оволодінні професією, відтік найактивнішої 
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робочої сили за кордон та до великих міст України, викликаний еміграцією 

розпад сімей, загострення класових протиріч, поширення кримінальної 

субкультури (а на Закарпатті також хронічне малоземелля, низька 

врожайність багатьох сільськогосподарських культур, велика залежність від 

поставок енергоносіїв, ризик погодних стихій тощо [190, c. 232-233]), не є 

унікальними складовими детермінаційного комплексу незаконного 

переправлення осіб через державний кордон, а входять і до системи 

детермінант злочинності у цілому – передусім корисливої, насильницької, 

злочинів проти моральності [191, c. 455-457]. Щоправда, у Харківській 

області засуджені за ст. 332 КК України здебільшого не є мешканцями 

сільської периферії, а приїздили до державного кордону безпосередньо з 

обласного центру, після чого одразу поверталися назад. «Все життя я робив 

по стройках, як нас називали – шабашниками. Шабашив, робив, і нічого не 

нажив, чесно говорячи, до цих пір. Надзвичайно важко шукати роботу, 

надзвичайно важко робити ту візу, надзвичайно важко їхати в Москву, 

Польщу чи де ми там тільки не робили. Якщо неофіційно ми отак 

устраїваємось, то прячемось від поліції, ризикуємо ради своєї сім’ї, – 

розповідає виходець із закарпатського села Тернове. – Ради заробітку ми 

готові на все: і прятатися, і жити в посадках, і в бічарнях. 12-годинний 

робочий день в бозна-яких умовах, і все це, щоб вдома не жити, а виживати. 

Приїдемо туди – сидимо без роботи, сім’ї розвалюються, і отак у людини 

безвихідь»1. 

Більш розгорнуту характеристику цій групі детермінант дає С. Л. 

Киричук: «Жителям Києва складно повірити, наскільки прогнили соціальні 

інститути у найзахіднішому регіоні країни. Сплачувати тут треба буквально 

за все. За медичне обслуговування, освіту, підприємницьку діяльність. За те, 

щоб отримати роботу медсестри, провідника на залізниці, вчителя, 

працівника санепідемстанції, треба заплатити величезні гроші. Практично всі 

жителі регіону намертво вмонтовані в усталену протягом десятиліть систему 

                                                
1 Фрагмент розмови з мігрантом В. у м. Варшава, липень 2018 р. 
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«неформальних» взаємовідносин. Ця корупція помножена на повну 

відсутність соціальних ліфтів. Залишаючись жити у Закарпатті, ви ніколи не 

досягнете посади вище тієї, яка запрограмована становищем вашої сім’ї, 

вашого роду» [136]. 

Розглянемо детальніше, як виглядає загальна економічна ситуація на 

рівні регіонів України. За даними компаній, що досліджують реальний рівень 

доходів та купівельної спроможності населення, спад української економіки 

відбувається досить нерівномірно: села та невеликі міста відчувають його в 

першу чергу. При цьому, якщо ще у 2013 р. від бізнесу надходили 

замовлення на вивчення соціально-економічного стану у 80 містах України, 

то упродовж 2014 р. їх кількість скоротилася до 60, а на 2017 р. інвестори 

виявили зацікавленість лише щодо 22 українських міст. Окрім найбільших з-

поміж них за кількістю населення (а 80% від загальноукраїнських обсягів 

купівлі електроніки, меблів, одягу тощо припадають на п’ять населених 

пунктів – Київ, Харків, Дніпро, Одесу і Львів), до переліку увійшли кілька 

популярних курортів та міста-супутники атомних електростанцій або 

металургійних підприємств, хоча й їх економічне зростання 

охарактеризоване як близьке до нульового. На тлі загального розорення, 

йдеться далі у огляді, виділяються кілька невеликих прикордонних містечок, 

які єдині в Україні демонструють значне пожвавлення економіки – за 

рахунок контрабанди тютюнових виробів, мігрантів, бурштину та лісу [192, 

с. 161].  

У площині суспільної свідомості економічні детермінанти 

незаконного переправлення осіб через державний кордон знаходять свій 

прояв через панування в сучасній Україні ринкової ліберальної ідеології [193, 

c. 336] (в першу чергу – розгляду індивідуального успіху в якості єдиного 

шляху покращення свого матеріального становища, що у суспільстві з 

консервативною клановою культурою набуває особливо жорстких форм). 

Культивовані цією ідеологією у різних її варіаціях влада грошей та їх 

верховенство над усяким іншим благом, прагнення якомога швидшого 



 106 

особистого збагачення за будь-яку ціну, практично соціал-дарвіністська жага 

до будь-якої наживи за рахунок того, хто перебуває у менш вигідному 

становищі, цілком вкладаються у типову логіку дій переправників. Як чи не 

найбільш красномовний приклад згадаємо незаконне переправлення вихідців 

з африканських країн до Італії та Іспанії через Сахару, невдоволених чи 

знесилених з числа яких перевізники можуть просто викинути з машини 

посеред безлюдної пустелі, а скерувавши до узбережжя – саджають на 

переповнені плавальні засоби, непридатні до подорожі у відкритому морі. І 

на західних теренах України із регулярністю трапляються випадки, коли 

провідники в нічний час доводять сім’ї мігрантів з малолітніми дітьми до 

прилеглої до кордону території, після чого залишають їх серед незнайомої 

гірсько-лісової місцевості у холодну пору року, незважаючи на можливість 

швидкого переохолодження покинутих. Не випадково П. Кампана називає 

цю індустрію «квінтесенцією вільного ринку» [70]. 

Тим не менше, самої по собі «зустрічі» матеріальних інтересів 

злочинця та особи, що бажає незаконно потрапити на територію іншої 

держави, недостатньо для вчинення злочину за ст. 332 КК України. 

Вочевидь, виникнення мотиву порушити встановлений порядок перетинання 

державного кордону зумовлюється іще однією обов’язковою складовою: 

неможливістю або принаймні значною складністю здійснення такої 

процедури у законний спосіб. Розглядаючи розвиток законодавчої політики 

європейських держав відносно імміграції населення країн Азії та Африки від 

1945 р. до сучасного періоду, І. К. Василенко простежує тенденцію до її 

поступового обмеження. Перший етап характеризувався всіляким 

стимулюванням та заохоченням як економічної імміграції, з метою залучення 

дешевої робочої сили для відновлення зруйнованого Другою світовою 

війною господарства, так і імміграції гуманітарної – з метою ослаблення 

ідеологічного супротивника, країн радянського табору [32, c. 141]. У другій 

половині 1960-х рр. намічається спад післявоєнного економічного підйому та 

криза моделі «соціальної держави» [194]; закінчується ж цей етап одночасно 
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із першою в історії нафтовою кризою 1973 р. – і в той самий час дерегуляція 

міжнародної валютної системи поклала початок процесам розвитку 

глобальних фінансових ринків завдяки скасуванню прив’язки валют до 

золотого стандарту [195, p. 22-23]. Наслідком хронічно рецесивного 

характеру світової капіталістичної економіки (темпи зростання якої 

переживають різке падіння кожні 7-10 років), що почався з цього часу, стає 

запровадження все більш жорсткого контролю за міграційними потоками з 

метою посилення відсіву «зайвих» претендентів на переселення – що нагадує 

збільшення кількості складів злочинів у сфері порушення паспортних правил 

в СРСР періоду застою [196, c. 259]. «Після фінансової кризи 2008 р. 

глобалізація уповільнюється. Це співпадає з темпами зростання, які в 

глобальному масштабі знижуються наполовину. Оскільки обіцянки 

зростання та процвітання вже не можуть бути виконані навіть у 

метрополісах, вимагається політико-економічний протекціонізм, як і 

виселення мігрантів, в тому числі спорудження прикордонних загороджень. 

Цей аналіз не має розглядатися як економічно обґрунтований висновок з 

теорії зубожіння. Часто цей расизм розвивається поколіннями за відсутності 

будь-якого актуального об’єкта чи орієнтира на кшталт істотної кількості 

біженців в країні або неминучої втрати роботи» [197]. Приміром, новий закон 

про імміграцію до ФРН з країн, що не є членами ЄС, «покликаний допомогти 

кваліфікованим працівникам, яким відмовили в наданні статусу біженця, але 

які добре інтегрувалися та знайшли собі місце на німецькому ринку праці» 

[198]. Та оскільки потенційні іммігранти на основі цього закону будуть 

оцінюватися відповідно до їх рівня освіти, віку, фінансового стану та мовних 

навичок, це означає ускладнення переїзду малозабезпеченим та неосвіченим 

особам. Запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок 

громадян України до ЄС без мети працевлаштування також не вирішило 

проблем щодо безперешкодного та законного перетинання його кордону: 

протягом 2017 р. європейські прикордонники не пропустили з різних причин 

близько 44 тис. українських громадян, а підрахунки Frontex ставлять 



 108 

громадян України на перше місце за цим показником: за той самий рік на них 

припало 20% усіх відмов у в’їзді. Причому за останній рік до введення 

безвізового режиму прикордонники ЄС повернули до України 27,8 тис. осіб, 

які намагалися перетнути кордон за візами. Основною підставою відмови, 

відповідно до вимог пункту «с» ч. 1 ст. 6 Шенгенського кодексу про кордони, 

виступає «недоведена мета подорожі» – 16,5 тис. випадків протягом 2016 р. 

[199]. Такою може вважатися відсутність документів, які б пояснювали 

наміри перебувати у державі прибуття, або відсутність достатніх грошових 

коштів для перебування чи повернення. А протягом 2018 р. лише у в’їзді до 

Польщі було відмовлено 46,2 тис. громадян України – серед 48,7 тис. 

загальної кількості таких рішень [200]. 

У той самий час поряд із обмеженням перетинання кордону за 

допомогою засобів нормативно-правового характеру не слід залишати поза 

увагою і дії працівників служб з охорони державного кордону, що прямо 

суперечать чинним правовим нормам. Наприклад, поліцією Угорщини та 

Словаччини упродовж кількох годин примусово видворяються (або, як це 

часто називають на практиці, «виштовхуються») будь-які особи, що 

незаконно прибули із Закарпатської області, незважаючи на бажання 

багатьох із них подати клопотання про отримання статусу біженця в ЄС. 

Типовим є свідчення одного із таких громадян Сомалі: «Мене спіймали у 

Словаччині, а потім посеред ночі просто відправили назад до України. Ніхто 

не казав, що нас посилають до України – сказали, що везуть у табір для 

біженців. А потім ми раптом побачили український прапор» [201]. Відмова у 

допуску до проходження процедури, необхідної для отримання притулку, є 

грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН 1951 

р. про статус біженців, згідно з положеннями якої будь-які особи, що 

шукають його, мають бути спочатку вислухані, а їх справа – офіційно 

розглянута [202, c. 103]. Але навіть якщо видворені мігранти перетинали 

кордон без сторонньої допомоги, небажання залишатися в Україні та 

прагнення отримати міжнародний захист у державах ЄС спонукають їх 
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звертатися за послугами переправників, сподіваючись на меншу ймовірність 

виявлення та затримання невдовзі після незаконного перетинання кордону 

знову. 

Проаналізовані детермінанти економічного та юридичного характеру 

віднесені нами до макрорівневих чинників незаконного переправлення осіб 

через державний кордон на макрорівні, оскільки вчинення такого злочину за 

відсутності принаймні одного із них не представляється можливим або 

таким, що має сенс для будь-якого з учасників цієї події. Однак 

криміногенний потенціал цих обставин реалізовується в конкретних 

життєвих ситуаціях за допомогою дії низки чинників на мікрорівні, якими й 

визначаються кількісні та якісні показники діянь, передбачених ст. 332 КК 

України.  

Першочергову роль серед таких детермінант досліджуваного 

феномену, на нашу думку, дійсно відіграє специфіка географічного 

розташування України (навіть зважаючи на дещо перебільшене значення, що 

надається їй у науковій літературі). На це вказує територіальний розподіл 

кримінальних справ за ст. 332 КК України, де переважають крайні західні та 

східні області, окрім Одеської. Будучи однією із найбільших за площею 

держав Європи, Україна межує з сімома країнами. 2292 із 6993 км загальної 

протяжності лінії державного кордону приходиться на спільну ділянку із 

Російською Федерацією, 1084 км – із Білоруссю, 1222 км – із Молдовою [203, 

p. 149-150]. Відносно ж країн ЄС особливо вигідне положення має 

Закарпатська область. В межах України цей край межує лише з Львівською 

та Івано-Франківською областями. У той же час його сусідками є чотири 

держави-члени Шенгенської угоди: Польща (протяжність спільного кордону 

становить 32,6 км), Словаччина (98,5 км), Угорщина (136,7 км) та Румунія 

(204 км). Кордон області із країнами ЄС проходить як по гірських хребтах, 

так і рівнинною територією. Відстань автомобільних та залізничних шляхів 

від Ужгорода до Києва (790 км) не набагато менша відстані від нього ж до 

столиць ФРН, Польщі або Чехії (840, 850 та 900 км відповідно), і значно 
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довша від шляхів до столиці Угорщини (360 км), столиці Словаччини (580 

км) чи столиці Австрії (620 км) [204, с. 16]. Саме внаслідок наведених даних 

ця найзахідніша область ще з початку 1990-х рр. утримує абсолютний рекорд 

за рівнем незаконного переправлення осіб через державний кордон України. 

Прогалини інженерно-технічного оснащення державного кордону 

України, які  спрощують можливість його пішого перетинання поза межами 

пунктів пропуску, у загальних рисах викладені в розпорядженні КМУ «Про 

схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми 

«Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 

року» від 11.11.2015 р. Зокрема, до них віднесені: часткова відсутність 

позначення державного кордону з Російською Федерацією на місцевості; 

незавершеність процесів демаркації державного кордону із Республікою 

Білорусь та Республікою Молдова; незабезпечення облаштування 

прикордонної смуги та відсутність додаткових інженерно-технічних споруд і 

огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших 

об’єктів; незавершеність розбудови мережі пунктів пропуску через 

державний кордон, забезпечення їх сучасним інженерно-технічним 

обладнанням; відсутність державної інтегрованої інформаційної системи 

висвітлення надводної і підводної обстановки в акваторії Чорного і 

Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай для виявлення загроз 

[205]. При цьому найменш захищеною з точки зору інженерно-технічного 

оснащення є українсько-російська ділянка державного кордону. Наявність 

вищезазначених питань констатовано також у розпорядженні КМУ «Про 

схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби» від 

23.11.2015 р. На цей чинник накладається неприйняття встановлених 1991 р. 

державних кордонів частиною населення прикордонних територій України та 

сусідніх держав: «В історії людства після виникнення держави як 

соціального інституту (і це повторюється повсякчас при виникненні кожної 

конкретної держави) народ як сукупність підданих досить нечасто надавав 

повноваження на представництво «своїй» державі шляхом вільного 
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всенародного волевиявлення. Зазвичай здійснення влади, установленої 

зверху де-факто, згодом легітимізувалося і закріплювалося будь-якими 

процедурами, винайденими самою державою. До повноважень, 

привласнених державою, входило і представництво народу як перед іншими 

державами й народами, так і перед різними частинами власного народу» 

[206]. 

Розгалужена корупція у державних органах як вельми важлива умова 

вчинення передбачених ст. 332 КК України злочинів вже достатньо 

висвітлювалася нами у підрозділі 2.1. Додамо лише, що протягом останніх 

років це явище набуло безпрецедентних масштабів, наслідком чого стала 

фактична неконтрольованість частини західних українських кордонів. Так, 

внаслідок протиправного надання земельних ділянок у власність жителям 

Берегівського району Закарпатської області утворились 150 км так званого 

«приватного кордону» України з Угорщиною, що мав власні контрольно-

слідові смуги та загородження і навіть надавався в оренду іншим злочинним 

угрупованням. «Прикордонники на тій ділянці були або куплені, або 

залякані. Вони не підпорядковувалися державі. Були куплені й угорські 

поліцейські» [207]. Причому затримання підозрюваних за цим кримінальним 

провадженням відбулося у листопаді 2017 р. (аналогічна спроба з боку 

правоохоронних органів двома роками раніше була припинена внаслідок 

перестрілки зі злочинцями), тоді як інформація про знесення на цій ділянці 

саморобних спостережних веж з’явилася лише у лютому 2018 р. [208, с. 73]. 

Заслуговує на згадку й відмова ЄС продовжувати модернізацію існуючих та 

будівництво нових прикордонних пунктів пропуску через нецільове 

використання українською стороною виділених коштів [209]. Серед менш 

свіжих прикладів відмітимо затримання оперативниками Управління СБУ в 

Закарпатській області у середині 2000-х рр. співробітників Державного 

департаменту України з питань виконання покарань, які перевозили до 

державного кордону 26 громадян В’єтнаму та Бангладеш у кабінці 

автомобіля, призначеній для транспортування лише двох в’язнів. Розрахунок 
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переправників ґрунтувався на передбаченій службовими інструкціями 

можливості такого спеціального транспорту безперешкодно проходити 

міліцейські та прикордонні пости; супроводжував його співробітник УБОЗ на 

окремому автомобілі. Додамо, що всі засуджені за цією справі правоохоронці 

були звільнені судом від відбування покарання [123]. 

«Активно допомагають їм в цьому бізнесі й прикордонники РФ. В 

межах Сумської області за останній період мінімум дві групи мігрантів 

потрапили до України під контролем ФСБ РФ. Це 20 осіб – громадян 

В’єтнаму, та ще близько 5 громадян Пакистану». У свою чергу, за даними 

українських спецслужб, начальник прикордонної комендатури «Грайворон» 

ПУ ФСБ РФ є «авторитетом» та покровителем місцевих переправників, а 

також кумом заступника голови управління – начальника оперативного 

відділу ПУ ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій областях [150]. 

Загальна розбалансованість державного управління, відсутність в 

Україні комплексної державної міграційної політики та нестабільність 

політичної ситуації у цілому також цілком здатні сприяти незаконному 

переправленню осіб через державний кордон. Окрім прикордонного режиму, 

чи не основним заходом запобігання злочинам за ст. 332 КК України ще з 

1990-х рр. виступає періодичне проведення оперативно-профілактичних 

операцій під назвами «Мігрант», «Ринок», «Студент» тощо, зміст яких 

фактично зводиться до перевірки документів в осіб «неблагонадійної» 

расової належності, з подальшим притягненням порушників правил 

перебування в Україні до адміністративної відповідальності або отриманням 

неправомірної вигоди. Втім, сприятливий для вчинення дій за ст. 332 КК 

України вплив перераховані чинники можуть здійснювати лише певною 

мірою. Підтвердженням може бути той факт, що під час розгортання 

військового конфлікту навесні 2014 р. перевізники та переправлені до 

України незаконні мігранти вичікували подальшого розвитку подій, а тому й 

діяльність з їх транспортування до кордону з ЄС переживала певне затишшя 

[210]. Та незважаючи на це, Україною пролягають не лише транзитні 
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міграційні шляхи – а різке зростання незаконного переправлення мігрантів 

місцевого походження через кордони республік Балканського півострова 

спостерігалося як під час охоплення цих держав хаосом, так і вже після 

завершення конфліктів, протягом поступового відновлення функціонування 

державного механізму [211]. 

Ще одним очевидним чинником незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України, відповідно до наведених вище результатів 

вивчення особистості переправника, вважаємо наявність на території 

Україні численних спільнот вихідців з тих же країн та регіонів, із яких 

прибувають незаконні мігранти. «Існування діаспор відіграє важливу роль у 

підтриманні міграційних потоків. Потенційний іммігрант, що зважився на 

переселення, користується інформацією, засобами та контактами, які йому 

можуть надати співвітчизники. Людина розраховує одержати підтримку від 

своєрідної системи соціальної допомоги, створеної попереднім поколінням 

одноплемінників. В умовах низького добробуту та мінімуму можливостей 

люди намагаються знайти опору в общинній згуртованості», – пояснює І. К. 

Василенко [32, с. 143]. До основних напрямів діяльності подібних громад С. 

В. Албул відносить прийом і розселення новоприбулих іноземців (як 

правило, в районі найбільшої концентрації членів земляцтва), надання 

матеріальної і моральної підтримки, сприяння у вирішенні конфліктів з 

кримінальними структурами та правоохоронними органами [17, c. 122]. Хоча 

у зарубіжній науці родинні та інші неформальні відносини все частіше 

розглядаються як засіб полегшення соціальної інтеграції мігрантів [212], в 

Україні цьому увага не приділяється. 

Не лише вихідці з Близького Сходу, Африки та Південної Азії, а й 

громадяни держав колишнього СРСР, як правило, розглядають Україну лише 

як територію для свого транзиту на Захід – проте як для одних, так і для 

інших часто стає заблокованим не лише в’їзд до Шенгенської зони, а й 

можливість повернення до країн свого походження [213, p. 2]. Внаслідок 

цього чимало таких осіб вимушені залишатися в Україні на невизначений 
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час, часто не маючи належних документів для проживання. На території 

України виділяються кілька регіонів, де переважно концентруються іноземці: 

Київ та його агломерація, Харків, Одеса, Львів та деякі інші міста. Протягом 

останніх 10 років найбільше позитивне сальдо зовнішньої міграції у державі 

демонструвала Одеська область, з її високим рівнем тінізації економіки, 

спільним кордоном із Молдовою (в тому числі невизнаною ПМР), наявністю 

морських портів та багатоманітним етнічним складом: у 2007 р. міграційний 

приріст населення Одещини внаслідок зовнішньої міграції складав 10 981 

особу – тобто 65% від міграційного приросту в Україні у цілому [214, c. 67]. 

Водночас на сьогодні все більше незаконних мігрантів обирають шлях 

тимчасової легалізації на території України задля поступового пошуку 

шляхів проникнення до країн ЄС [19, c. 148]. 

Останню групу детермінант утворюють різноманітні чинники 

організаційно-логістичного характеру, деякі з яких називає Д. С. Мельник: 

відкриття протягом 2000-х рр. нових дипломатичних представництв України 

у багатьох країнах Азії та Африки, поява нових авіаційних, залізничних та 

морських міжнародних сполучень, відносна дешевизна в Україні 

транспортних, готельних та інших послуг [27, c. 221]. З метою використання 

можливості легального в’їзду своїх іноземних «клієнтів», переправники 

користуються послугами туристичних фірм, які оформлюють запрошення 

для мігрантів, а також активно використовують канали міжнародного 

студентського обміну. Щороку до 40% виданих іноземним громадянам 

запрошень на навчання в Україні залишаються нереалізованими за цільовим 

призначенням [215, c. 50], а з 1563 іноземних студентів, запрошених у 2018 р. 

на навчання до Донецького національного медичного університету, на місце 

навчання прибули лише 243 особи [216]. Потенційні незаконні мігранти, що 

в’їжджають до України за запрошеннями від ВНЗ, можуть як заздалегідь 

узгоджувати з організаторами весь механізм подорожі до ЄС, так і прибувати 

до освітніх установ та сплачувати за перший рік навчання з метою отримати 

час для підшукування переправника вже на місці. Крім того, проведене у 
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Харкові та Києві опитування іноземних студентів вказує на розчарування 

багатьох із них якістю освіти в українських університетах, яка знижує шанси 

на працевлаштування після повернення додому, «незважаючи на те, що їх 

запевняли про всесвітнє визнання українських дипломів» [217, c. 6]. До цієї ж 

групи умов Л. А. Воланський додає наявні в Україні можливості тимчасового 

підробітку y тіньовому секторі економіки [122, p. 13]. Журналістськими 

розслідуваннями, наприклад, заявляється про підпільний швейний цех у 

Приморському районному Товаристві Червоного Хреста в Одесі, продукція 

якого реалізується на ринку «7-й кілометр» з використанням зв’язків 

керівництва у правоохоронних органах [218]. Працюють на таких 

виробництвах зазвичай в’єтнамські незаконні мігранти. 

Завершуючи розгляд детермінант незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України, слід зауважити, що надати повний та 

вичерпний перелік чинників будь-яких злочинних проявів навряд чи 

можливо в принципі. До того ж явища та процеси, здатні прямо чи 

опосередковано відігравати криміногенну роль, не завжди можуть бути чітко 

розмежовані та здійснюють взаємний перехід. Приміром, деякі громадяни 

таких держав, як В’єтнам, Індія або Пакистан, які прибули під видом 

студентів або туристів, вже протягом першого року перебування в Україні 

починають «капіталізувати» власний міграційний досвід на незаконному 

переправленні земляків до Європи (створюють приватні фірми, купують 

договори про наміри із ВНЗ тощо). Тому наше дослідження обмежується 

чинниками, що мають першорядний характер та становлять істотне значення 

для розробки системи запобігання злочинним діянням за ст. 332 КК України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Вивчення кількісних та якісних показників незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України за період 2007-2019 рр. 

свідчить про тенденцію рівня таких злочинів до відносної стабільності, 



 116 

пов’язану із усталеною зацікавленістю широкого кола осіб у функціонуванні 

цього налагодженого бізнесу та з його швидким пристосуванням до нових 

перешкод; основна кількість діянь фіксується у західних та східних 

прикордонних областях, що пояснюється проходженням через територію 

України транзитних маршрутів незаконної міграції між РФ та Західною 

Європою. При цьому найбільша частка зафіксованих діянь припадає саме на 

області, що межують із країнами-членами ЄС, де до мігрантів, незаконно 

переправлених через українсько-російський кордон, додаються особи, які з 

аналогічною метою прибули до України із дотриманням установленого 

законодавством порядку, а також незаконні мігранти українського 

походження. Найбільш характерними для незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України, відповідно до матеріалів емпіричного 

дослідження, є його груповий характер; майже відсутність сукупності та 

рецидиву; виявлення більшості злочинів в момент безпосереднього 

порушення порядку перетинання державного кордону або одразу після нього; 

основним способом виступає переведення осіб пішки через інженерно-

технічні споруди поза межами прикордонних пунктів пропуску. 

2. Незаконному переправленню осіб через державний кордон України 

властивий високий рівень латентності. Такий стан справ зумовлений низкою 

обставин економічного, кримінально-правового та кримінально-

процесуального характеру. На першому місці серед чинників латенізації 

знаходиться матеріальна зацікавленість співробітників правоохоронних 

органів та жителів прикордонних населених пунктів у систематичному 

продовженні цієї злочинної діяльності. 

3. Розгляд соціально-демографічних, кримінально-правових та 

морально-психологічних ознак особистості злочинця, який вчиняє незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України, дозволяє виділити його 

типові особливості. Не всі з них є завжди властивими для засуджених за ст. 

332 КК України, однак переважно такими виступають чоловіки віком від 30 

до 50 років, здебільшого громадяни України, як правило, із середньою 
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освітою, які офіційно ніде не працюють і не навчаються, не схильні до 

вживання алкоголю та наркотичних засобів, не мають судимості. Важливе 

значення при вчиненні злочину, передбаченому ст. 332 КК України, мають і 

морально-психологічні риси, серед яких, у першу чергу, розвинені вольові 

якості та здібність до ретельного прогнозування ситуації. Відносини між 

переправником та мігрантом можуть широко варіюватися – від щирого 

співчуття до цинічно-байдужого ставлення та брутального поводження.  

4. Злочинців, що вчиняють незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України, доцільно класифікувати за критерієм ступеню їх 

залучення до системи міграційної злочинної індустрії. Визначальною 

підставою при цьому слугує наявність або відсутність бажання отримання 

винним матеріальної винагороди.  

5. Незважаючи на те, що до комерційної діяльності злочинних груп у 

цій сфері додаються й дії частини осіб з мотивів некорисливого характеру, 

вирішальна роль у виникненні та поширенні розглядуваного явища належить 

саме потужним ринковим силам. Таким чином, до виникнення мотиву на 

його вчинення призводить діалектична єдність наявного як в переправника, 

так і в мігранта прагнення до покращення якості свого життя, за 

неможливості або значної складності перетинання другим кордону в 

законний спосіб. До чинників, що роблять можливим або полегшують 

вчинення такого злочину на мікрорівні, належать в першу чергу специфіка 

географічного розташування України; існування на території України 

численних діаспор іноземних громадян – співвітчизників незаконних 

мігрантів; проблеми політичного та організаційно-логістичного характеру. 

Зазначені детермінанти перебувають у тісній взаємодії та взаємозв’язку. 

6. Виявлена структура детермінаційного комплексу, особливо на 

макрорівні, дає підстави поставити під сумнів можливість укріплення 

системи прикордонного та міграційного контролю ефективно запобігати 

діянням за ст. 332 КК України. Наступний розділ роботи присвячений 

перевірці цієї гіпотези. 
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РОЗДІЛ  3 

ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕПРАВЛЕННЮ ОСІБ 

ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

3.1 Міжнародний та зарубіжний досвід запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон  

 

Розробка дієвого комплексу шляхів подолання або принаймні 

обмеження того чи іншого криміногенного явища – головне призначення 

його кримінологічного дослідження. Глобальний характер феномену 

незаконного переправлення осіб через державний кордон визначає 

необхідність урахування та запозичення кращих запобіжних практик щодо 

цього виду злочинності зі світового досвіду. Тому з метою удосконалення 

системи запобігання йому в Україні є доцільним встановити та узагальнити 

відповідні практики, що використовуються в зарубіжних державах. 

Насамперед зауважимо, що у зв’язку із материковим розташуванням України 

заходи запобігання досліджуваному явищу на кордонах острівних держав та 

Австралії розглядатися нами не будуть – зосередимо увагу на практиці США, 

як основної країни призначення для незаконних мігрантів у Західній півкулі, 

та держав-членів ЄС, чотири з яких межують із Україною. Також уточнимо, 

що вважаємо доцільним спільний розгляд міжнародного та зарубіжного 

досвіду запобіжних практик, оскільки останні також зазвичай 

впроваджуються за ініціативою міжнародних структур та у тісній співпраці 

держав між собою. Тому в основу групування та висвітлення заходів у цьому 

розділі буде покладено, в першу чергу, не географічний принцип, а зміст та 

характер здійснюваної діяльності, відповідно до діалектичного закону 

заперечення заперечення: теза – антитеза – синтез. 

Керівна ідея науково обґрунтованого розв’язання поставленої 

проблеми, яка покладається в організацію здійснення конкретного набору 

практичних заходів, набуває значення стратегії запобігання злочинності, її 
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окремого виду або фонового для неї явища [219, c. 30]. Оскільки ж надання 

будь-яких послуг, у тому числі протиправних, забезпечується існуванням 

попиту та пропозиції на них, напрями запобігання їм можна поділити на 

стратегії зменшення попиту та стратегії зменшення пропозиції. Такий підхід 

нерідко застосовується зарубіжними науковцями при розробці системи 

заходів запобігання як незаконному переправленню осіб через державний 

кордон [220, p. 6], так і іншим кримінальним або адміністративним 

правопорушенням, що відбуваються за участі злочинця та «клієнта», на 

кшталт незаконного обігу наркотичних засобів [221; 222, p. 139-142] чи 

діяльності у сфері надання сексуальних послуг [223; 224, p. 13-16]. 

Так чи інакше, стратегії зменшення пропозиції щодо діянь, 

передбачених ст. 332 КК України, пов’язуються із стримуванням 

переправників, а також полегшенням отримання високих та стабільних 

доходів, не вдаючись до злочинної діяльності. Здійснення їх стримування 

можливе шляхом зменшення можливостей вчинення злочину за допомогою 

заходів технічного, організаційного та правового характеру. До перших 

можна передусім віднести такі, як зведення на лінії державного кордону 

фортифікаційних споруд та/або інших бар’єрів, спостереження за особами, 

що наближаються до охоронюваної території, формування та використання 

банків даних щодо порушників міграційного законодавства; до другої – в 

першу чергу, патрулювання прикордонної місцевості, перевірку документів, 

огляд будівель та транспортних засобів, міжнародний обмін інформацією, 

проведення індивідуально-профілактичної роботи тощо. Остання ж група 

пов’язана із притягненням переправників до кримінальної відповідальності.  

Стратегіями зі зменшення попиту на незаконне переправлення осіб 

через державний кордон охоплюються насамперед викорінення соціально-

економічних причин масової міграції населення, розширення можливостей 

перетинання державного кордону відповідно до передбаченого 

законодавством порядку, інформування потенційних мігрантів щодо 

небезпек, наявних при незаконному переправленні, а також стратегія 



 120 

мінімізації вигоди від незаконного проникнення на територію країни. 

Відповідно, стратегія стримування «клієнтів» шляхом мінімізації їх вигоди 

від незаконного перетинання державного кордону теж охоплює технічні, 

організаційні та правові заходи, покликані зробити звернення за послугами 

переправників максимально даремним для «клієнтів». Такими практиками 

можна вважати ті ж самі перевірку документів, огляд приміщень та 

транспорту, ведення інформаційних баз, а також тримання під вартою у 

спеціальних приміщеннях (як правило, з підданням там жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню), примусове 

видворення за межі країни, умисне позбавлення життя або залишення в 

умовах, що загрожують смертю. Мета стратегії вбачається нам двоєдиною: як 

відвернення інших осіб від порушення міграційного та прикордонного 

режиму, так і безпосереднє зменшення кількості його порушників шляхом їх 

недопущення до лінії державного кордону або фізичної ліквідації відповідно. 

Втім, слід відмітити, що об’єднання перерахованих нами заходів у стратегії є 

деякою мірою схематичним та умовним: наприклад, укріплення державного 

кордону розглядається деякими авторами і з позицій розширення 

правозастосовних можливостей держави щодо переслідування осіб, які все ж 

змогли подолати ці загородження [225, p. 71; 226, p. 23]. А криміналізація дій 

переправників може супроводжуватися кампанією з інформування про 

передбачену за такі послуги відповідальність. 

Аналіз заходів запобігання незаконному переправленню осіб через 

державний кордон, застосовуваних в країнах глобальної Півночі, свідчить 

про поєднання в їх кримінологічній політиці усіх перерахованих вище 

стратегій. Так, видатки уряду Сполучених Штатів на функціонування 

органів, що здійснюють контроль за додержанням імміграційного 

законодавства, приблизно на чверть перевищують видатки на усі інші 

федеральні правоохоронні органи разом узяті, на кінець 2012 р. сягнувши 

майже 18 млрд доларів США. Та попри те, що від початку 1990-х до кінця 

2000-х рр. обсяг фінансування збільшився в понад 20 разів, чисельність 
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незаконних мігрантів в країні за цей самий час зросла утричі [227]. Іще до 20 

млрд доларів CША оцінюється вартість завершення 2 тис. км наразі 

збудованої на третину «Великої Американської стіни», яка після 

встановлення невеликих ділянок у середині 1990-х набула сучасного вигляду 

в 2006-2010 рр. [225, p. 70-71] (пропонувалося звести таку стіну і у Північній 

Африці, альтернатива чому відома з початку 1980-х: висадка «рубежу» зі 

стійких до посухи дерев, здатного зупинити наступ Сахари на південь та 

створити нові робочі місця [228]). Новозведене загородження теж долається 

за допомогою драбин прямо на очах у прикордонників [229]. Прикордонний 

контроль поширюється на 100 миль вглиб країни, охоплюючи понад 200 млн 

осіб – дві третини всього населення [230, p. 24]. За кожну особу, незаконно 

переправлену через державний кордон США, федеральним законодавством 

передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років та/або 

штраф. У разі тілесного ушкодження або загрози життю мігранта внаслідок 

незаконного переправлення максимальне покарання збільшується до 20 років 

позбавлення волі за кожну особу, а ті самі дії, що призвели до смерті особи, 

можуть каратися довічним позбавленням волі або смертною карою [231]. 

При американських посольствах у Гондурасі, Гватемалі та Сальвадорі 

базуються транснаціональні кримінально-слідчі підрозділи (TCIUs) за 

підтримки Імміграційної та митної служби (ICE). У січні 2014 р. остання 

підписала угоду з Державним департаментом США про розширення обміну 

інформацією щодо злочинців, видворених до цих трьох держав у співпраці з 

правоохоронними органами Мексики [232, p. 18]. Ключовими напрямами 

удосконалення стратегій зменшення пропозиції Департамент внутрішньої 

безпеки Техасу визначає подальше зростання державних видатків на охорону 

кордону із Мексикою, збільшення чисельності прикордонних патрулів та 

іншої присутності правоохоронних органів, підвищення використання 

новітніх технологій та централізацію командних, контрольних і 

розвідувальних операцій [157, p. 32]. Разом із тим, Дослідницькою службою 

Конгресу США визнається зростання кількості смертей незаконних мігрантів 
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при спробі перетнути південний рубіж, яке почалося після набрання чинності 

політикою «Запобігання через стримування» у 1995 р. та передбачених нею 

п’ятикратного зростання витрат на прикордонний режим, зведення нових 

бар’єрів, фортифікації пунктів пропуску, посилення патрулювання та 

спостережних систем [233, p. 14]. Річ у тім, що такі особи, намагаючись 

уникнути прикордонних патрулів (чисельність особового складу яких за час 

каденції Б. Х. Обами збільшилася на 14%), прямують через пустелю 

віддаленими шляхами, не наближаючись до населених пунктів, тому 

наражаються на ризик зневоднення або перегріву. 

«Перетнути складніше, тому побільшало койотів; кількість 

перетинань (незаконних, – Прим. авт.) продовжує нарощуватися, незважаючи 

на витрату $5,5 млрд, щоб їх зупинити; смертність зростає; дика природа 

знаходиться під загрозою зникнення; ландшафт зруйнований; і правило 

попиту та пропозиції – койоти щороку беруть більше, і через це менше 

мексиканців готові повертатися до Мексики… Вони просто не можуть собі 

дозволити йти додому» [234, p. 49]. 

Тим не менше, домінуючим напрямом запобігання незаконному 

переправленню осіб через кордони держав глобальної Півночі наразі 

виступає стратегія зменшення попиту на подібні послуги шляхом високої 

ймовірності примусової ізоляції тa видворення «клієнтів» за межі країни 

після незаконного проникнення до неї. Як визнається Е. Джерард, «найбільш 

обмежувальний підхід було закріплено як можливий для всіх» [235, p. 66].  

Починаючи з кінця 1990-х рр. застосування таких заходів 

розширюється з кожним роком. Щорічна кількість осіб у центрах тримання 

незаконних мігрантів в США вже станом на 2011 р. перевищувала кількість 

засуджених до позбавлення волі за усі інші кримінальні правопорушення, що 

перебувають у федеральних в’язницях, дорівнюючи майже 430 тис. осіб. 

Наразі близько 70% затриманих порушників міграційного законодавства 

перебувають у центрах тримання, керованих приватними тюремними 

компаніями, в першу чергу «GEO Group» та «CoreCivic» [236]. Чимало 
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представників кримінального світу видворялися зі США чотири та більше 

рази, наприклад, Х. Абрего-Гальдамес – один із лідерів «Mara Salvatrucha». 

Рекорд за кількістю примусових видворень встановило президентство Б. 

Обами, передвиборча кампанія якого проходила саме під гаслами 

неприпустимості «тероризування громад імміграційними рейдами»: за 

офіційними даними, протягом 2009-2016 рр. покинули США у такий спосіб 

2,7 млн осіб, що перевищує всю кількість видворених за ХХ ст. За 

попередніх адміністрацій виявлені незаконні мігранти зазвичай неофіційно 

поверталися до Мексики автобусом або літаком. Від середини 2000-х рр. 

затримані імміграційною службою або прикордонним патрулем не лише 

починають братися під варту, а й отримують обвинувачення у вчиненні 

злочину – «незаконному в’їзді» або «повторному незаконному в’їзді». Це, в 

свою чергу, означає місяці, а інколи й роки утримання у в’язниці в очікуванні 

засудження судом або до фактично відбутого терміну ув’язнення, або до 

довшого, з примусовим видворенням вже після його закінчення [237]. Попри 

дискусії у політичному істеблішменті країни щодо технічних деталей цієї 

політики, позиції з її основних питань демонструють спільність: отримавши 

перемогу на виборах до Палати представників 2018 р. із заявами про бажання 

скасувати ICE, А. Окасіо-Кортес вже у перший день перебування на посаді 

проголосувала за подальше фінансування відомства [238]. 

ФРН та Швецією продовжується примусове видворення громадян 

держав Балканського регіону, України та Афганістану і розглядається 

можливість початку видворень до Сирії, незважаючи на триваюче 

ускладнення соціально-політичної ситуації в останніх трьох країнах. 

«Федеральні центри з питань притулку», які об’єднують в один механізм 

розгляд адміністративних справ та тримання під вартою іноземців, що 

підлягають видворенню, будуються у багатьох містах Швейцарії; на початку 

2014 р. така форма управління міграцією була запроваджена у тестовому 

режимі в Цюріху [239]. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства 

у березні 2018 р. оголосив про будівництво за державний кошт нового крила 
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на 112 місць в нігерійській в’язниці Кірікірі – на виконання Угоди про 

передачу в’язнів 2014 р. [240, p. 35].  Більше того, протягом останніх 10 років 

ЄС уклав низку угод з країнами транзиту незаконних мігрантів, з 1992 р. (а 

особливо активно – від 2000-2005 рр.) трансформувавши стратегію 

зменшення  вигоди для цих осіб на стратегію екстерналізації: зупинення 

міграційних потоків на віддалених підступах до своїх південних та східних 

кордонів.  

Яскравим прикладом може слугувати укладена 9 березня 2016 р. на 

екстреному саміті у Брюсселі угода між урядами ЄС та Туреччини, за 

умовами якої турецька сторона взяла на себе зобов’язання приймати назад 

усіх мігрантів, примусово видворених із Греції, та жорсткіше протистояти 

діяльності їх незаконних перевізників морем. Зі свого боку, ЄС надав 

Туреччині допомогу у розмірі 3 млрд євро на фінансування центрів тримання 

мігрантів, забезпечення їх продуктами харчування та речами першої 

необхідності. Як результат, набагато меншій кількості заблокованих вдається 

дістатися Егейських островів, де внаслідок неможливості потрапити до 

материкової Греції та систематичного відхилення клопотань щодо надання 

притулку вони вимушені залишатися без достатньої кількості харчів, води та 

електрики в антисанітарних умовах переповнених таборів-«хотспотів» [241, 

p. 33]. На острові Лесбос це неодноразово призводило до демонстрацій, 

підпалів та масових заворушень з боку іноземців. Тим не менше, незаконне 

переправлення осіб через грецько-турецький кордон залишається звичайним 

способом заробітку серед рибалок обох країн [242]. Протягом 2017 р. тривало 

й будівництво прикордонних загороджень на Балканському півострові [243, 

p. 20], а до патрулювання болгарсько-турецького кордону було вирішено 

долучити підрозділи Збройних сил Болгарії. Туреччиною також зводиться 

стіна на кордоні з близькосхідними державами, в першу чергу, Сирією. 

З іспанських володінь Сеута та Мелілья незаконні мігранти 

видворяються до Марокко, зазнаючи побоїв та вбивств з боку 

правоохоронців обох держав. Ті з них, кому вдалося з ризиком для життя 
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перетнути Гібралтарську протоку, зазвичай також потрапляють до центрів 

тримання з умовами, близькими до тюремних. У свою чергу, поліцією 

Марокко зносяться тимчасові наметові містечка навколо Сеути та Мелільї, з 

насильницьким переміщенням їх мешканців приблизно за 1000 км на південь 

від узбережжя – «до міст, де ліпші умови життя». Проведення таких операцій 

розпочалося одразу після підписання угоди між Іспанією та ФРН, за якою 

очільники двох урядів взяли на себе зобов’язання покрити усі витрати на 

підтримання марокканського прикордонного режиму (деякі джерела говорять 

про принаймні 130 млн євро [244]). За 11 місяців 2018 р. знешкоджено 74 

переправницькі мережі, конфісковано 1900 човнів, повідомлено про підозру 

230 особам. Та за даними Федеральної розвідувальної служби ФРН (BND), 

потік контролюють 20 «авторитетів», що мають контакти з владою Марокко 

та в середньому по 20 помічників, якими вербуються близько 15 «клієнтів» 

на місяць [245]. Вихідцям з арабських країн також продають місцеві 

паспорти: жителі прикордоння перетинають державний кордон Іспанії без 

віз. 

Крайнім ступенем експлуатації та насильства щодо громадян держав 

південніше Сахари, які прагнуть дістатися узбережжя Італії, 

характеризується Лівія. Тут незаконні мігранти утримуються у приватних 

в’язницях, які контролюють поліція та ополчення, а також продаються на 

невільницьких ринках, куди потрапляють внаслідок викрадення або оманою 

завозяться переправниками. У Римі 2 лютого 2017 р. було підписано 

меморандум між Лівією та Італією про надання технічної та фінансової 

підтримки для реалізації міграційної політики лівійським урядом, технічне 

оснащення й підготовку сил берегової охорони та функціонування десятків 

центрів примусового тримання мігрантів по всій країні [246]. Здійснювані ж 

береговою охороною «рятувальні операції» фактично являють собою 

повернення до Лівії осіб, перехоплених у її прибережних водах. Таким 

чином, з липня по грудень того ж року прибуття незаконних мігрантів морем 

до Італії скоротилося на 70%: понад 20 тис. із них були перехоплені та 
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відправлені під варту. Про подальшу долю повернутих розповідають 230 

громадян Еритреї, серед яких 56 неповнолітніх, що 7 листопада 2018 р. 

звернулися до правозахисників, журналістів та еритрейської діаспори в 

Європі із заявою, в якій повідомили про систематичні побиття, туберкульоз, 

відсутність світла, холод та голод в столичному центрі тримання Аль-

Фурхаджи-Себха. Звернення було надіслане до численних урядів, 

Європейської комісії, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тощо, однак 

реакції не спричинило. Лівійське представництво МОМ та неурядові 

організації забезпечують ув’язнених лише невеликою кількістю продуктів 

харчування та речей першої необхідності, попри примушування поліцією 

відмовлятися від їх одержання. Негайно поміщуються до таких закладів і 

особи, що врятувалися від торгівців людьми або покупців «живого товару». 

При спробах втечі з центрів охорона відкриває вогонь на ураження [247].  

«Так, це справді було пеклом. Тепер я більше не там. Поки я була в 

таборі, мені здавалося, що за межами цієї в’язниці на мене чекає хороше 

життя. Але тепер я бачу реальність та те, наскільки була неправа: я бездомна 

та в іншому пеклі»1, – розповіла автору цієї роботи ґвалтована упродовж 

трьох місяців перебування в такій установі 22-річна громадянка Гвінеї П. Не 

слід виключати, що жахливі умови у центрах тримання незаконних мігрантів 

створюються й з метою спонукання затриманих залишити країну 

тимчасового перебування навіть у разі відсутності юридичних підстав для 

примусового видворення. Наприклад, на Егейських островах все більше осіб 

змушені погоджуватися на так зване «добровільне повернення», оскільки 

перебування у хотспотах загрожує здоров’ю та безпеці їх сімей [248, p. 18]. 

У листопаді 2017 р. розпочався другий етап стратегії стримування 

незаконних мігрантів – так само під приводом гуманітарних міркувань. 

Лідери європейських та африканських держав у столиці Кот-д’Івуару 

прийняли рішення евакуювати лівійські центри примусового тримання 

іноземців. Відповідно до нього щоденні чартерні рейси мали «добровільно 

                                                
1 Фрагмент розмови з мігранткою П. на о. Мальта, серпень 2018 р. 
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повертати» 6200 осіб до країн їх походження під загрозою видворення; до 

кінця року кількість повернутих мала сягнути 20 тис. Виконання повернень 

було покладено на МОМ за фінансової підтримки ЄС, керівництво ж планом 

переселення здійснюється УВКБ ООН. Його посадові особи отримали доступ 

до центрів тримання, які приводяться у «взірцевий» стан на час їх візиту, для 

виявлення та відбору шукачів притулку, що мають можливість звернутися за 

дозволом на імміграцію до ЄС. Такими вважаються громадяни Сирії, Іраку, 

Палестини, Сомалі, Еритреї, а також вихідці з суданського регіону Дарфур та 

представники народу оромо з Ефіопії [249].  

За оцінками Європолу, 50% доходів у містах на північно-західному 

узбережжі Лівії забезпечується саме незаконним переправленням осіб через 

державний кордон (за яким тут звертаються 90% незаконних мігрантів). 

Активну роль при цьому відіграють прикордонники та військові, які 

отримують матеріальну винагороду за кожного відправленого в море [250, p. 

7-8]. У червні 2018 р. ЄС ввів санкції відносно особливо одіозних лідерів 

організованих груп, задіяних у незаконному переправленні осіб через 

державний кордон та торгівлі людьми, серед яких троє громадян Лівії та двоє 

громадян Еритреї. Решта злочинних угруповань, у тому числі із міст Місрата, 

Сабрата, Сабха та Зуара, стають учасниками напівофіційних перемовин із 

представниками Італії та Франції щодо подальшого стримування осіб, які 

намагаються незаконно проникнути до Європи: зокрема, 5 млн євро на 

виконання цієї стратегії отримав Аму аль-Даваші, лідер власного ополчення 

та організатор торгівлі людьми із Сабрати [251]. Інакше кажучи, виділене на 

охорону морського кордону Лівії фінансування розподіляється серед 

збройних формувань, які або самі задіяні у незаконному переправленні осіб 

через нього, або вчиняють інші злочини, тим самим не даючи можливості 

мігрантам оселятися у цій транзитній країні [252]. З метою ж перекриття 

міграційних потоків через територію Марокко, Алжиру та Тунісу, протягом 

першої половини 2018 р. інституціями ЄС було надано масштабну фінансову 

підтримку на укріплення кордонів «Сахельської п’ятірки»: Буркіна-Фасо, 
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Мавританії, Малі, Нігеру та Чаду. Водночас зменшення чисельності 

незаконних мігрантів в Лівії внаслідок перехоплення їх правоохоронцями та 

ополченцями змушує частину переправників переходити на зайняття 

вимаганням та викраденнями з метою викупу [253, p. 11]. 

Перемовини щодо аналогічних заходів стримування тривають і з 

іншими африканськими урядами, зокрема із суданським. На півночі цієї 

держави вже дислоковані Сили швидкої підтримки (RSF) – створений у 2013 

р. воєнізований загін, який спочатку входив до складу прикордонної 

розвідки, а ще раніше брав під іншою назвою участь у етнічних чистках під 

час конфлікту в Дарфурі. Підрозділ було безпосередньо підпорядковано 

президенту О. Х. А. аль-Баширу, який розшукується Міжнародним 

кримінальним судом за звинуваченнями у геноциді та військових злочинах 

[254, p. 2-3, 6]. Після підписання угоди африканських держав із ЄС, відомої 

як Хартумський процес, Судан отримав як допомогу у стримуванні 

незаконних мігрантів понад 250 млн євро, а за словами керівника RSF, «деякі 

представники прибували до нас у пустелю, щоб пересвідчитися у нашій 

діяльності, та пропонували тренування». У вересні 2017 р. RSF повідомили 

про знищення ними 28 переправників у сутичках вздовж лівійського 

кордону. Мігранти ж відправляються до центрів тримання в східній частині 

Судану; інколи їх видворяють до Еритреї [255].  

Таким чином, впроваджувані західними державами заходи 

запобігання незаконному переправленню осіб через їх кордони фактично 

зводяться до спроб виходу із міграційної кризи за рахунок тих, хто несе від 

цієї ж кризи найбільші втрати. Н. Бакстоном звертається увага на те, що 

бенефіціарами контрактів на заходи з укріплення рубежів ЄС та 

екстерналізацію його прикордонного контролю у понад 35 інших країнах 

стали ті самі компанії військово-промислового комплексу, які до цього 

підживлювали озброєнням та технологіями конфлікти в країнах Північної 

Африки та Близького Сходу: загальна вартість ліцензій на експорт зброї до 
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цих регіонів, наданих упродовж 2005-2014 рр. державами-членами ЄС, 

перевищує 82 млрд євро [256; 257, p. 44].  

 «Це схоже на облогу. Внутрішні кордони послаблені, та це 

компенсується значно ефективнішою системою контролю на кордонах 

зовнішніх. Залізної завіси більше нема, час встановити завісу візову. 

Можливо, Західній Європі й вдасться протягом деякого часу зберегти свій 

статус острова загального добробуту, вважаючи за краще замкнутися від 

злиденних ззовні, ніж зачиняти їх у в’язницях Європейської фортеці. 

Питання лише у тому, чи не є занадто високою ціна такого вельми бажаного 

стану», – відмічав з приводу описаної нами політики Н. Крісті [258, c. 70]. За 

влучним висловом А. Крамера, «в гіршому випадку можна буде років через 

п’ятдесят покаятися та встановити пару скорботних монументів у стилі 

постмодерн» [259]. У підрозділі 1.1 нами вже згадувалося, що питання 

людської ціни охорони державних кордонів належить до числа найбільш 

активно обговорюваних в англомовній кримінологічній літературі з 

міграційної проблематики. Та в контексті цього розділу вважаємо за 

необхідне підкреслити й таке: навіть ті стримувальні заходи запобігання, які 

теоретично мають впливати на переправників, на практиці призводять, в 

першу чергу, до негативних наслідків для їх «клієнтів».  

Так, незаконне переправлення осіб через державний кордон 

Республіки Нігер було криміналізоване після ухвалення Національними 

зборами під тиском ЄС відповідного закону у травні 2015 р. (покарання – до 

10 років позбавлення волі). За свідченнями мігрантів, вартість послуг різко 

підвищилася у зв’язку із потребою підкупу працівників правоохоронних 

органів. Додалася до факторів ризику й можливість бути покинутими у 

пустелі під час втечі водіїв від армійських патрулів. «Перешкоди, відчуження 

та погане ставлення, з якими вони тут стикаються, зумовлені системою з 

контролю міграції, яку запровадили в регіоні за підтримки Європейського 

Союзу. Через закриття кордонів та криміналізацію спроб їх перетнути, шлях 

стає все більш довгим та небезпечним» [260]. Рівень досліджуваного явища, 
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як можемо судити по даних з лівійсько-італійського маршруту за роки, що 

минули з часу заборони, остання значно скоротила, водночас ставши ударом 

по економіці: для міста Агадес – «воріт до Сахари» – роль перевалочного 

пункту для претендентів на переправлення залишається чи не єдиним 

джерелом доходів після втрати інтересу з боку туристів внаслідок війни у 

Лівії [246]. З цих же причин не зацікавлені у запобіганні такому транзиту 

Сомалі та Джибуті [261, p. 19]. Посилення ж з лютого 2016 р. перевірок 

орендодавців нерухомості у Сполученому Королівстві на предмет 

розміщення незаконних мігрантів спричинило не тільки зростання 

бездомності серед таких іноземців, а й підвищення плати за житло в цілому 

[262].  

Вигідні переправникам і перепони, теоретично не спрямовані на 

ускладнення саме їх діяльності. Влада Ефіопії (подібно до Мадагаскару, 

Непалу та Філіппін) заборонила жінкам працевлаштування у Лівані через 

часті зловживання з боку роботодавців. Тим не менше, за даними 

Міністерства праці Лівану, чисельність іноземних хатніх працівниць у цій 

країні зросла з майже 130 тис. у 2014 р. до майже 170 тис. в 2017 р. – не 

враховуючи тих, які прибули без офіційних дозволів на роботу. Такі 

громадянки приїздять за туристичними візами або через треті держави, 

оформлюючи робочі документи вже у Лівані [263]. 

З метою запобігання ухиленню від призову на військову службу в 

Еритреї не видаються виїзні візи придатним до неї особам, а 

військовослужбовці отримують наказ стріляти в порушників кордону.  

Країну з населенням 5 млн щомісяця незаконно залишають близько 4 тис. 

жителів, транзитні табори яких розміщені по всій Ефіопії. Супроводження 

поза пунктами пропуску та снайперськими позиціями коштує 1,5-2 тис. 

доларів США [264]. 

Не дав очікуваного результату й такий захід запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон КНР наприкінці 1990-х рр.: 

якщо протягом року село або селище незаконно залишають понад 20 жителів, 
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посадових осіб місцевої влади було вирішено карати звільненням та штрафом 

у розмірі до 3 тис. доларів США. Навпаки, запровадження таких покарань 

посилило потребу дістатися країни призначення внаслідок необхідності 

заробітку грошей для сплати штрафу посадовцями [265, p. 135-137]. 

Зростання плати за незаконне переправлення осіб після посилення у 

2017 р. прикордонного контролю новою адміністрацією США дедалі 

активізувало інтерес організованої злочинності до цього ринку, призвівши до 

подальшого витіснення «койотів» з нього. Для десятків тисяч «мандрівників» 

підвищився ризик пограбування, викрадення або вбивствa [266, p. 3] 

(водночас чинником здорожчання послуг стало й збільшення попиту – 

покладення на шукачів притулку обов’язку залишатися на невизначений час 

у Мексиці протягом розгляду їх справ американськими прикордонними 

судами, а також продовольча криза в Гватемалі через аномальні холоди, 

опади та посухи [267]). 

Активізація незаконного переправлення осіб з Туреччини до 

Егейських островів стала відповіддю на будівництво Грецією в 2012 р. 

загородження на сухопутному кордоні, що проходить річкою Марица 

(Еврос). Лише за 2018 р. на цьому морському шляху загинуло понад 1890 

осіб. Десятки гинуть і при спробах форсувати річку, однак точні дані 

відсутні, оскільки більшість тіл зникають на дні. Упродовж того самого року 

26 мігрантів розбилися під час переслідування поліцією транспорту, яким 

вони направлялися від Евросу до Салоніків [268]. 

Іще одна ілюстрація. У жовтні 2014 р. владою Італії було згорнуто за 

відсутністю коштів програму для мігрантів «Mare Nostrum», яка проіснувала 

лише рік (врятовано було близько 177 тис. осіб). Закриття відстоювали, в 

першу чергу, представники Сполученого Королівства, заявляючи, що 

фінансування пошуково-рятувальних операцій у Середземному морі 

збільшує кількість бажаючих переправитися у такий спосіб. Почалася 

операція «Triton», метою якої стало лише патрулювання зони за 30 миль від 

узбережжя Італії: мілітаризована охорона державного кордону отримала 
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пріоритет над пошуково-рятувальною діяльністю [80, p. 75]. Невдовзі 

смертність серед мігрантів зросла до рекордного рівня: близько 400 осіб 

загинули у квітні 2015 р. біля італійського острова Лампедуза, за кілька днів 

потому ще понад 700 потонули поблизу берегів Лівії. Після цього ЄС 

розпочав EUNAVFOR Med. – першу суто військову операцію у 

розглядуваній сфері, яка згодом отримала назву «Sophia». Пріоритетним 

завданням військово-морського флоту відтепер стало саме протистояння 

переправникам. Однак результатом вилучення та знищення 

використовуваних ними плавальних засобів із твердим корпусом став лише 

перехід злочинців до використання дешевих гумових човнів, які часто 

перевертаються або протікають у відкритому морі. Незважаючи на 

вищезазначене зменшення протягом 2017 р. абсолютної чисельності 

незаконних мігрантів, що переправляються за лівійсько-італійським 

маршрутом, смертність на морі відносно кількості прибулих за цей же рік 

зросла на 75% [247]. Як роз’яснюється Комітетом у справах ЄС Палати 

лордів Сполученого Королівства, арешт частини членів злочинних груп ніяк 

не впливає на функціонування їх бізнесу, організованого на 

міжконтинентальному рівні, а EUNAVFOR Med. реагує на наслідки замість 

подолання економічних коренів незаконної міграції, тому шанси на усунення 

нею незаконного переправлення осіб у середземноморських водах мінімальні 

[269, p. 36-37]. Такий висновок навіть увійшов у назву доповіді, підзаголовок 

якої перекладається як «Неможливий виклик».  

Після припинення «Mare Nostrum» ведення пошуково-рятувальних 

робіт перейшло до суден неурядових організацій. Агентство Frontex з 2016 р. 

звинувачувало їх у пособництві переправникам, а Італія та Мальта в перший 

тиждень літа 2018 р. закрили для них порти. Кількість загиблих у 

Середземному морі протягом червня сягнула 560 осіб, перевищивши 

показники попередніх місяців у 20 разів [270]. «Ми щоденно відчуваємо жах 

від жорстокості переправників та на власні очі спостерігаємо наслідки їх 

зневаги до людського життя. Ми бачимо сліди жорстокого поводження на 
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тілах чоловіків, жінок та дітей, яких ми рятуємо, та чуємо страшні історії про 

тих, кого вони зґвалтували, замордували, піддали голоду та ін. Але історія 

показала, що хто б що не робив, аби встати в них на шляху, переправники 

адаптують свою тактику та знаходять нові способи ведення справи. Поки не 

існує законних альтернатив для людей у відчаї, які рятуються від війни, 

переслідувань та бідності, переправники й надалі надаватимуть їм єдину 

надію, і тисячі будуть гинути», – заявляли у гуманітарній організації «Лікарі 

без кордонів» (MSF) із цього приводу [271; 272]. Згодом приймати 

врятованих почали Іспанія та Франція. 

Навряд чи можливо точно підрахувати, якою мірою загибель 

незаконних мігрантів є побічним наслідком стратегії стримування 

переправників, а якою являє собою складову самостійної стратегії зі 

зменшення попиту на діяльність останніх. Державними органами нерідко 

демонструється низький рівень ентузіазму та логістики в реагуванні не лише 

на такі факти, але й на епідемії, погодні лиха тощо. З другого ж боку, 

масштаби смертності за наявної досконалості засобів патрулювання і 

спостереження, використовуваних прикордонниками та службами порятунку 

у ЄС та США, не дозволяють вважати її, у першу чергу, результатом їх 

некометентності або недбалості – кращим свідченням чого є утоплення 15 

осіб в Тарахалі у полі зору Цивільної гвардії Іспанії, якою застосовувалися 

гумові кулі та інші спеціальні засоби [273]. Тому М. П. Бреді розглядає 

смерті на кордонах як свого роду «пасивну смертну кару», за якої 

«іммігрантів фактично звинувачують у їх власній загибелі» [274, p. 25]. 

На підставі викладеного, а також більш раннього досвіду, частина 

вчених характеризують незаконне переправлення осіб через державні 

кордони в першу чергу як реакцію на закритість та мілітаризацію останніх – 

а, отже, й як «необхідне зло» для мігрантів в умовах неможливості втечі від 

небезпек у своїх країнах в інший спосіб [44, p. 7-8; 82, р. 28; 87, р. 132-150; 

275, p. 515]. Але окрім неврахування причин попиту на подібні послуги та 

здатності злочинців швидко пристосовувати свої дії до нових засобів 
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прикордонної охорони, сучасні стратегії зі зменшення пропозиції на їх 

надання мають й інше слабке місце. Мусимо погодитися із твердженнями П. 

Кампани та А. Модхін щодо неефективності посилення криміналізації 

незаконного переправлення осіб через державний кордон та збільшення 

контролю за потенційними злочинцями у зв’язку із тим, що територіальна 

протяжність та структурна гнучкість злочинних мереж, а також відсутність 

монополізму у цій індустрії дозволяють швидко відновлювати ланки, 

зруйновані вибуттям частини співучасників: «Ринок дуже конкурентний, 

тому один переправник не має великого значення. Інші можуть скористатися 

цією можливістю та отримати на ринку свою частку. Високі навички не 

потрібні, бар’єри для входження дуже низькі» [276].  

Відтак, yсе більша кількість зарубіжних дослідників доходить 

висновку щодо необхідності зменшення попиту на такі послуги шляхом 

усунення детермінант, окреслених у підрозділі 2.3 нашої роботи: соціально-

економічних причин незаконної міграції та недостатніх можливостей 

перетинання державних кордонів в законний спосіб. Втім, у багатьох 

випадках увага фіксується лише на одному із двох вказаних напрямків. 

Спробуємо проаналізувати обидва однобічні погляди. 

Зміст першого можна виразити грузинським прислів’ям: «Якщо в вас 

є більше, ніж ви можете з’їсти, робіть ширше стіл, а не вище паркан». За 

підрахунками В. Каплана, некваліфіковані працівники з Мексики при виїзді 

на заробітки до таких держав, як США або ФРН, наразі можуть 

розраховувати на 150% підвищення своїх доходів, а некваліфіковані 

працівники з Нігерії – навіть на 1000%. Таким чином, у разі відкриття 

державних кордонів світовий ВВП збільшився б на 78 трлн доларів США 

[277]. Та фактичним наслідком максимального спрощення переселення з 

глобального Півдня до глобальної Півночі при збереженні наявного між 

ними розриву в якості життя стане перенасичення некваліфікованою 

робочою силою ринку праці там, куди прямують мігранти. У кінцевому 

рахунку попит на неї та рівень її оплати у країнах прибуття знизяться до того 
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ж рівня, який має місце в країнах, з яких ідуть міграційні потоки. Оскільки з 

падінням рівня доходів збільшується закредитованість домогосподарств, 

лібералізація імміграційного режиму нерідко лобіюється фінансовими 

колами [278, p. 123]. 

Не менш часто пропонується протилежний шлях запобігання: 

активніше залучення зовнішніх інвестицій до економіки країн-

постачальників мігрантів або надання фінансової допомоги їх урядам на 

розбудову соціальних та політичних інституцій [261, р. 19; 266, p. 20; 279, р. 

82] за одночасного посилення імміграційного та прикордонного контролю 

або збереження вже існуючих правових обмежень. Серед відомих 

прихильників такої точки зору – мексиканський президент А. М. Лопес 

Обрадор, міністр імміграції та громадянства Австралії П. Даттон, державний 

секретар Бельгії з питань притулку та міграції Т. Франкен. Проте 

інвестиційний бум не припинив незаконну еміграцію ані з Мексики, ані з 

переважної більшості країн регіону, який інколи називають «світовою 

фабрикою» (В’єтнам, КНР, Індія, Пакистан тощо). Більше того, існують 

підрахунки щодо особливо високого рівня виїзду жителів саме з тих 

китайських провінцій, які демонструють найбільше економічне зростання, 

незважаючи на нестачу робочої сили у зв’язку із політикою обмеження 

народжуваності [188, p. 31]. Проблема не лише у можливості нецільового 

використання вкладених інвесторами грошових коштів та високому рівні 

безробіття (зрештою, основна частина населення найбідніших держав 

Африки живе за рахунок натурального господарства, а понад 50% неаграрної 

зайнятості складає тіньовий сектор [280, p. 11]). Окрім складнощів із 

працевлаштуванням, вдаватися до залишення країни змушує глибока 

диференціація в розподілі прибутків, вироблених в тому числі завдяки 

створеним інвестиціями з-за кордону робочим місцям: попри те, що розрив у 

рівні доходів між населенням багатих та бідних країн з кінця 1980-х рр. 

помітно скоротився, одночасно поглиблюється й соціальна нерівність у 

азіатських, африканських та латиноамериканських державах, що 
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демонструють стрімке зростання економіки за рахунок постійного розорення 

селянства та інших дрібних виробників [281, c. 69; 282, р. 2].  

«Після того, як у батька закрився рибний цех, я працював у Сабсі 

помічником в магазині, – говорив автору гамбійський громадянин Ф. – 

Платили непогано, та вирішив плисти до Італії. У Лівії більше роботи, але 

там є й расизм: вони підкорюють чорних людей. Якщо до війни просто 

батракували на лівійців, то зараз вже купуються та продаються»1. Серед 

отримувачів міжнародного захисту на Мальті з різних країн Африки, 

опитаних невдовзі після початку лівійського конфлікту, тільки 6,7% заявили 

про економічні мотиви свого прибуття. 16% назвали його причиною 

переслідування, а переважна більшість висловилася на користь обох цих 

чинників [283, p. 36]. В’єтнам входить до п’ятірки країн, особливо чутливих 

до підйому рівня Світового океану внаслідок глобальних змін клімату: до 

зони потенційного затоплення потрапляють 40% найбільш густонаселених та 

економічно значущих територій у дельті Меконгу, де збирається близько 

половини врожаю сільськогосподарських культур [284, c. 209-211]. Протягом 

останнього десятиріччя внаслідок розливу річок подекуди зникають цілі 

вулиці у селах, і відтік населення зростає: якщо за перше півріччя 2017 р. 

ДПСУ затримала при незаконному перетинанні державного кордону 30 

громадян В’єтнаму, то за аналогічний період 2018 р. – вже 129 осіб; серед 

виявлених ДМСУ – 161 упродовж 2016 р. та 305 наступного року [285, p. 

456]. Коли ж аграрний гігант «Saudi Star» отримав в оренду під вирощування 

рису 10 тис. гектарів землі у віддаленій області Гамбелла на заході Ефіопії, 

це навпаки позбавило місцевих жителів джерел питної води та можливості 

вести сільське господарство [286]. Враховуючи той факт, що в тій самій 

Саудівській Аравії мешкає одна із найчисельніших ефіопських спільнот за 

кордоном, спрогнозувати подальший рух частини внутрішніх переселенців 

не становить великої складності. Саме у зв’язку із тим, що широкий спектр 

детермінант від відсутності особистої безпеки до екологічних наслідків 

                                                
1 Фрагмент розмови з мігрантом Ф. на о. Мальта, липень 2018 р. 
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діяльності транснаціонального капіталу має пряме чи опосередковане 

економічне підґрунтя, вони були об’єднані нами у комплексній та 

багатовимірній категорії «якість життя» [287]. 

Обидва вказані вище фундаментальні завдання альтерглобалістського 

та аболіціоністського змісту, вочевидь, можуть бути розв’язані виключно у 

світовому масштабі. Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 2018 р. було 

ухвалено Глобальний пакт про безпечну, впорядковану та врегульовану 

міграцію (далі – Пакт), який підписали представники 152 держав. 

Визначаючи загальносвітові стандарти політики у відповідній сфері, цей 

документ закликає країни походження, транзиту та призначення незаконних 

мігрантів активніше співпрацювати з метою зменшення їх кількості. Дійсно, 

серед  його першочергових цілей п.п. 2, 4 та 5 ст. 16 передбачають зведення 

до мінімуму несприятливого впливу різноманітних сил та структурних 

чинників, які змушують людей покидати країни свого походження, 

забезпечення того, щоб всі мігранти мали посвідчення особи і відповідні 

документи, а також спрощення доступу до каналів легальної міграції та 

підвищення їх гнучкості [288, p. 5]. На жаль, Пактом прямо встановлюється 

відсутність його обов’язкової юридичної сили для будь-якої країни, що 

викликає скептицизм відносно його можливостей реального скорочення 

попиту на незаконне переправлення. При тому, що планувався він як 

комплексний та вичерпний перелік рекомендацій, всі положення про 

конкретні зобов’язання, вимоги й активні дії з боку держав були викреслені 

із нього ще на початку обговорення. Судячи з усього, його дія буде подібною 

до дії Паризької кліматичної угоди, яка в 2015 р. була підтримана 195 

державами, однак в цілому залишилася проголошеною на папері внаслідок 

фінансової незацікавленості урядів-підписантів у реалізації її положень. 

«Пакт не являє собою зміну нинішнього наступу на мігрантів та 

біженців, в основному з боку Півночі. Ба більше: дешева робоча сила для 

економіки Півночі криміналізована самим фактом відсутності політичної 

волі для вирішення основних проблем нинішньої міграції», – підсумували у 
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міжнародному сільському русі «Via Campesina», засудивши його мету 

«підпорядкувати іммігрантів та біженців ринковій логіці» та запланувавши 

«представити політичну альтернативу, яка сягає самого коріння міграції та 

виходу біженців, і вимагати їх повних прав в дусі солідарності, що атака на 

одного є атакою на всіх» [289]. Cоюзна руху мережа «Afrique Europe Interact» 

з початку 2010 р. працює за обома напрямами – проти агентства Frontex та 

проти обезземелення африканських селян великим бізнесом, а також вживала 

спеціальних заходів зі зменшення впливу військового конфлікту у Малі. 

Водночас важливою складовою зменшення попиту на незаконне 

переправлення осіб через державний кордон є й проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед потенційної «клієнтської бази» злочинців [84, p. 

22-25; 290, p. 7]. Протягом 2000-х рр. подібні кампанії у взаємодії зі ЗМІ 

проводилися і на пострадянському просторі: офіційним Брюсселем – у 

Молдові та країнах Закавказзя, Італією – серед жінок України, з метою 

підвищення обізнаності щодо негативного впливу еміграції на дітей, 

залишених матерями вдома [291, p. 28]. Щоправда, ефективність запобіжного 

впливу таких заходів не лише важко піддається обчисленню у кількісних 

показниках, а й викликає сумніви щодо сприйняття населенням таких 

відомостей як достовірних, беручи до уваги принаймні не менші ресурси, що 

виділяються тими ж урядами на просування прозахідного геополітичного 

вибору в країнах проведення зазначених кампаній. З другого ж боку, можемо 

відмітити діяльність катарської медіакомпанії «Al Jazeera», якою кількома 

мовами регулярно висвітлюються проблеми, з якими стикаються незаконні 

мігранти по всьому світу: переслідування з боку правоохоронних органів, 

насильство та обман з боку переправників, вразливість до інших злочинних 

посягань, хвороб, погодних умов тощо. Але для реалізації цієї стратегії не є 

обов’язковим використання електронних та друкованих засобів комунікації – 

зразком чого може слугувати встановлена у мексиканському місті 

Гвадалахара масштабна інсталяція з 500 смолоскипів на гірському схилі. 

Кожний вогонь покликаний нагадувати про небезпеку незаконного 
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перетинання державного кордону зі США: їх чисельність символізує 

офіційну середню кількість смертей при таких спробах щороку [292, p. 6]. 

Донесенню таких відомостей до ширшого загалу може посприяти й поява 

останнім часом об’єднань рідних загиблих та зниклих безвісти мігрантів в 

Центральній Америці та Середземноморському регіоні, а також ініціатив з їх 

підтримки в деяких країнах призначення [293; 294]. До участі у Глобальному 

саміті матерів зниклих мігрантів в Мехіко 2-5 листопада 2018 р. долучились 

учасниці зі США, Мексики, Гватемали, Сальвадору, Нікарагуа, Гондурасу, 

Іспанії, Італії, Алжиру, Тунісу, Сенегалу, Марокко та Мавританії [256]. 

Особливо важливого значення у країнах походження та транзиту 

незаконних мігрантів набуває запобігання їх зверненню до переправників 

шляхом сприяння в облаштуванні життя за місцем вимушеного перебування, 

що також цілком здатне бути реалізованим на національному та локальному 

рівнях. У першу чергу, такі заходи стосуються осіб, які вже намагалися 

незаконно перетнути кордон та бажають здійснити таку спробу знову. Як 

показує зарубіжна практика, в часи політичної та/або економічної кризи у 

державі вони провадяться переважно на основі самоорганізації місцевого 

населення. Автономними соціальними рухами Мексики навесні 2017 р. було 

розпочато кампанію солідарності з примусово видвореними зі США шляхом 

підтримки їх повернення до своїх домівок, створення нових або посилення 

вже існуючих притулків за допомогою збирання грошових коштів, надання 

юридичної допомоги, проведення культурних та інших масових заходів тощо 

[295]. Національним інститутом міграції (IMN) ще у березні 2014 р. була 

відкрита федеральна урядова програма «Ми – мексиканці», яка також 

передбачає надання видвореним одноразової грошової виплати, забезпечення 

безкоштовного медогляду, безкоштовного проїзду до будь-якого населеного 

пункту країни та сприяння у працевлаштуванні [296]. Однак ефективності її 

впровадження перешкоджає недовіра цільової аудиторії програми до 

представників влади.  
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Дещо ближчими до України є Іспанія, Італія та Греція – 

середземноморські держави на межі банкрутства, де на екстремальний рівень 

молодіжного безробіття та колапс частини системи соціального забезпечення 

накладається прибуття з 2014 р. сотень тисяч мігрантів із Близького Сходу та 

Африки, яким заблоковано шлях далі на північ. Вони приймаються жителями 

до сквотів – покинутих власниками будівель, знову приведених до 

придатного для проживання стану, що не лише частково розв’язує проблему 

недоступності житла для іноземців і частини місцевої молоді, а й полегшує 

пошук роботи, створює умови для взаємного навчання та підвищує рівень 

соціалізації загалом [297]. На середину 2017 р. лише в столиці Греції близько 

3000 шукачів притулку перебували у 15 таких структурах, управління якими 

здійснюється всіма членами на засадах горизонтальності, самозабезпечення 

та спільної власності. В той самий час понад 60 тис. осіб утримувалися в 

таборах, створених владою на покинутих сільськогосподарських землях 

подалі від великих міст або у колишніх складських приміщеннях – однак і 

кількість самоврядних соціальних центрів постійно зростає, дорівнюючи 

приблизно 250 по всій країні. Учасниками деяких із них, а також 

афілійованого колективу «Рубікон» час від часу здійснюється патрулювання 

вулиць та парків з метою запобігання таким супутнім міграції злочинам та 

фоновим для злочинності явищам, як насильство на расовому ґрунті, торгівля 

наркотиками, проституція тощо. Одним лише соціальним центром-баром 

«K*Vox», де базується зазначена група, вже за перші три роки діяльності 

було зібрано близько 400 тис. доларів США, які виділяються на низку 

проектів – від мовних курсів для мігрантів та неформальних футбольних 

турнірів до Самоорганізованого центру здоров’я в Екзархії (ADYE), що 

безкоштовно надає первинну поліклінічну допомогу yсім, хто за нею 

звертається. Частина харчів надходить завдяки кооперації із селянами – як, 

наприклад, у 224-кімнатному житловому комплексі в іншому районі Афін, 

зайнятому ще в 1930-х рр. втікачами з Малої Азії, а обґрунтована Н. Крісті 

практика общинного правосуддя мінімізує конфлікти та крадіжки [298; 299]. 
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За словами лондонської волонтерки Л. Лепідж, сквоти – «це живі організми: 

там діти ходять до школи, а деякі навіть там народилися, у декого там 

відбулося весілля» [300].  

Чи не найбільшу відомість серед таких міських просторів отримав 8-

поверховий бізнес-готель «City Plaza» у центрі Афін, в квітні 2016 р. 

зайнятий та відремонтований під розміщення 400 мігрантів. «Міжнародна 

система забезпечення біженців житлом не працює. У Європі є, як мінімум, 11 

млн пустих будівель та будинків, в одних Афінах 4 тисячі. Вони можуть бути 

використані для розміщення біженців в набагато кращих умовах, 

розглядаючи їх як людей, а не як тварин у клітці. «City Plaza» – не вирішення 

кризової ситуації. Але це гарний приклад того, як зробити її краще, – 

говорить колишній афганський іммігрант Н. Номані. – Ми не хочемо бути 

«добрими рятівниками», які допомагають бідним біженцям. Ми хочемо, щоб 

біженці могли щось самі зробити для себе. Серед них ви можете знайти 

інженерів, лікарів, вчителів, кухарів, перекладачів. Хіба справедливо разом 

помістити кілька тисяч їх до жахливого табору у наметах, без робочих місць, 

і нічого не робити, а потім скаржитися?» [301]. 

Чимало приміщень та територій були засквотовані й у Кале. Хоча 

більшість «мандрівників» розглядають їх як тимчасову необхідність поки не 

з’являться робота та доступ до соціальних послуг, навіть ті з них, які 

бажають залишитися й отримати документи у Франції, часто залишаються 

без житла роками. Попри протидію з боку переправників, численні групи з 

цього та інших європейських міст долучилися до різноманітних практик 

підтримки мігрантів, як-то: документування поліцейського насильства, 

сприяння в легалізації окупацій, участь у їх облаштуванні, збирання та 

роздача їжі чи одягу, консультування щодо процесу надання притулку тощо 

[302, p. 3]. Реакція ж держави у вигляді виселення та руйнування 

«небезпечних для життя та здоров’я» споруд вкупі з постійними відмовами 

надати санкціоноване місце для розміщення всім іноземцям, які його 

потребують, призводить до посилення в останніх бажання перетнути Ла-
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Манш будь-яким способом та якомога швидше. Що, у свою чергу, стає 

підставою для чергового посилення поліцейської присутності та атмосфери 

напруженості, утворюючи замкнене коло. Циклічні руйнування пожежею чи 

бульдозером, повторне зайняття та відбудова дозволяють зацікавленим 

суб’єктам підтримувати обстановку у постійній невизначеності та 

нестабільності [303]. І, знову ж, «тікучість» та постійний розвиток злочинних 

мереж роблять основною небезпекою їх бізнесу саме економічну 

самодостатність і незалежність «клієнтів», а не спроби видалення останніх з 

міста в рамках імміграційного контролю [166, p. 17]. 

Такі соціально-економічні заходи запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон, як програми з оволодіння 

професією та працевлаштування, впроваджуються не лише неофіційними, а й 

інституціоналізованими структурами у багатьох місцях світу – від 

Таджикистану до Центральної Америки. Проте особливу актуальність вони 

мають для країн Тропічної Африки, де розмір оплати кваліфікованої та 

некваліфікованої праці різниться у багато разів, а до незаконної міграції 

часто вдаються особи, які мають лише початкову освіту або не мають ніякої 

[77, p. 11]. Однією з центральних ланок міграційних потоків лівійсько-

італійського маршруту є місто Бенін-Сіті на півдні Нігерії. Часто така 

подорож буває безуспішною: з квітня 2017 р. по жовтень 2018 р. майже 9 тис. 

нігерійців, які були затримані у Лівії або опинилися там в скрутному 

становищі, повернулися до країни за програмою МОМ (загальна чисельність 

зареєстрованих у Лівії громадян Нігерії на середину 2018 р. сягала близько 

60 тис. осіб). Соціальній адаптації повернутих допомагають кілька 

громадських об’єднань, провідним серед яких є центр «Idia Renaissance», що 

отримує більшу частину своїх коштів від європейських організацій. 

Організація проводить навчальні курси з кулінарії, фотографії, шиття, 

дизайну одягу, плетіння бісером та перукарської справи, залучаючи до занять 

не лише мігранток, а й інших осіб, вразливих до міграції, торгівлі людьми чи 

проституції. Певні послуги повернутим мігрантам пропонує й 
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представництво МОМ у Нігерії, яке отримало від ЄС 15,5 млн євро на 

реінтеграцію 3800 таких осіб; схожі програми з навчання та підвищення 

обізнаності також впроваджує Національне агентство з заборони торгівлі 

людьми [304]. Аналогічні установи для жінок, в першу чергу «Congo 

Restoration Sewing School» у місті Букаву, існують і на сході ДРК, 

спустошеному десятиліттями громадянської війни. Функціонування 

забезпечується за рахунок пожертв від церков та індивідуальних внесків.  

Діяльність неурядових організацій зв’язується залежністю від 

зовнішніх джерел фінансування та їх політичних або маркетингових цілей. В 

той час, як неоліберальні режими розорювали громади, наповнюючи країни 

дешевим імпортом, здобуваючи кошти на сплату зовнішнього боргу, 

скасовуючи трудове законодавство, створюючи зростаючу масу 

низькооплачуваних та безробітних працівників, НУО отримували гроші на 

впровадження окремих проектів «самодопомоги», «народної освіти» та 

перепідготовки, аби тимчасово охопити невеликі групи населення, не 

зосереджуючись на структурних умовах, що формують повсякденні умови 

життя [305, p. 11-12]. «Знищуючи заради прибутку органічне виробництво, 

«Monsanto» жертвує кошти на розвиток сільського господарства. Білл та 

Мелінда Гейтси, чия корпорація багатіє на крові та поті мільйонів робітниць 

в Азії, які повільно вмирають, працюючи до 14 годин за 3 долари на день, 

жертвують на боротьбу з бідністю» [306]. Втім, не надто широкими є й 

можливості автономних низових ініціатив: як бачимо, їх запобіжний вплив 

щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон зводиться до 

термінового реагування на найгостріші виклики політико-економічної 

ситуації. Тому мігранти часто використовують їх приміщення лише для 

тимчасового перепочинку перед подальшим рухом в північному напрямку. 

Необхідність зміни згаданих структурних умов часто стає на заваді 

успішному застосуванню добровільного повернення осіб, потенційно 

схильних звертатися за незаконним переправленням, до своїх країн. 

Громадянин Гондурасу Дж. наприкінці 2018 р. спробував емігрувати до 
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США, але по дорозі вирішив повернутися додому. Йому одразу «розкрили 

черево» вимагачі через непояснення причини своєї відсутності та несплати 

коштів [307, c. 16]. У таборах біженців в Судані «буває, якась сім’я говорить, 

що хоче повернутися. Їй виділяють гроші, вони доїжджають до того місця, де 

раніше був їх дім, і тут же їдуть назад – до табору. Багато хто так заробляє. А 

що робити? Безробіття» [308]. Втім, навесні 2018 р. було підготовлено до 

ліквідації табір чадійських біженців Мукджар на заході Дарфуру у зв’язку із 

добровільним поверненням останніх 500 його мешканців до залишених 

населених пунктів, де вони не були 12 років [309]. Не виключено, що така 

угода УВКБ ООН з урядами Судану та Чаду (за умовами якої повернутим 

має забезпечуватися подальша підтримка) може бути вдалою альтернативою 

ризикованій подорожі через Середземне або Червоне море. Однак і наявність 

власної оселі в обох цих країнах зовсім не гарантує можливості задоволення 

принаймні базових життєвих потреб. Обмеженими є бюджети не лише 

держав, а й міжнародних гуманітарних агенцій. «І все ж, життя у таборах 

продовжується. Нестача великих міжнародних груп допомоги, хоча й 

наносить шкоду, породила низові ініціативи в усьому – від вирощування 

овочів до освітнього волонтерства, а також зростаючу мережу місцевих НУО, 

які надають їм підтримку, – повідомляє Н. Еламін, що долучилася в США до 

пошуку фінансів для останніх. – Надзвичайна допомога дуже важлива, 

особливо з точки зору води, харчування, охорони здоров’я та санітарії, але 

люди говорять й про самостійність. Щоб не бути залежними від роздаткових 

матеріалів, а мати власний дохід та піклуватися про свої сім’ї. Ця реальність 

відрізняється від убогості та відчаю, які часто зображують ЗМІ» [310].   

Все більшу роль у кримінологічній політиці європейських держав 

останнім часом може почати відігравати такий міжстратегічний напрям 

запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон, як 

зменшення попиту на нього шляхом вибіркового полегшення безпечної 

міграції в законний спосіб. На саміті у Парижі наприкінці літа 2017 р. 

очільники Франції, ФРН, Італії та Іспанії дійшли згоди ініціювати процес із 
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безпечного переселення «особливо вразливих шукачів притулку», одночасно 

із заходами стримування незаконної трудової міграції. Цей процес має 

дозволити африканським мігрантам отримувати проживання в Європі на 

законних підставах, якщо вони знаходяться у представленому УВКБ ООН 

«списку прийнятності» та зареєстровані у Чаді або Нігері. Президент Нігеру 

М. Іссуфу також указав на важливість «знайти альтернативи для 

переправників, щоб вони залишили злочинну діяльність». Паралельно 

учасники домовилися допомогти Чаду та Нігеру з прикордонним контролем 

та зазначили щодо необхідності створення фільтраційних таборів для 

тримання мігрантів у цих транзитних країнах [311]. Згоду на тимчасове 

прийняття затриманих надав лише Нігер. Крім того, на підставі угоди 

італійського та лівійського урядів, УВКБ ООН та благодійної організації 

«Caritas», у грудні 2017 р. було відкрито перший гуманітарний коридор 

безпосередньо із Лівії.  

УВКБ ООН спрямовує до таборів у Нігері в очікуванні гуманітарного 

коридору звільнених з лівійських центрів примусового тримання мігрантів, 

які належать до перерахованих нами семи категорій. Серед 1020 осіб, 

відправлених туди у березні 2018 р., лише 37 були переселені до Франції (де 

їх розподілили невеликими групами між церковними структурами), попри 

обіцянки з боку держав ЄС прийняти 24 тис. протягом 2018-2019 рр. А 

підсумки міграційної кризи 2017 р. у Італії – 104 тис. заблокованих в таборах 

або центрах тримання, 22 тис. видворених до країн походження та 359 

переселених завдяки гуманітарним коридорам. За програмою МОМ 

повернулися з таборів Нігеру до своїх країн походження інші 10 тис. 

мігрантів, і ще понад 10 тис. –  протягом першої половини 2018 р. [249]. 

«Люди, які з величезним ризиком переплили Середземне море, утримуються 

у спеціальних центрах, кошти на які виділяє Європейський Союз. Аби 

розтягнути це фінансування, їх тримають там по 2-3 роки, штучно затягуючи 

питання з рішенням щодо притулку, яке має розглядатися 6 місяців, – 

характеризують контекст цього у колективі «Radio Onda d’Urto». – Не 
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іммігранти та транзитники, а 1% італійців, що володіють чвертю 

національного багатства, відповідальний за прекаризацію та зубожіння в 

країні. Ось чому на вулицях все активніше долучаються до альтернативних 

профспілок, квартальних комітетів та соціальних центрів, щоб вимагати 

документи та волю усім заручникам»1. Використовується міграційна ситуація 

урядами Півдня Європи і в якості важелю на перемовинах з кредиторами. 

Як бачимо, створення гуманітарних коридорів є частковою формою 

стратегії розширення можливостей законного перетинання державного 

кордону, являючи собою дозвіл на імміграцію певним категоріям осіб за 

умов встановлення нових обмежень для решти претендентів та продовження 

багатомільярдних видатків на укріплення державних кордонів, не рахуючись 

з десятками тисяч смертей, до яких вже призвів європейський 

прикордонний режим. До того ж, і такі заходи сприяння з легкістю 

перетворюються на подальше стримування тих, на кого вони все ж 

розповсюджуються, про що свідчить досвід їх впровадження у єдиній з країн 

Африки, яка погодилася на розміщення зазначених груп мігрантів. Але й ті 

шукачі притулку, яким вдалося прибути таким чином до Європи, 

позбавляються можливості обрати місце проживання та працевлаштування, 

на тривалий час залишаючись у всебічній залежності від посадових осіб 

приймаючої держави та менеджерів благодійних асоціацій. Тому чимало з 

них намагаються втекти та продовжити свій шлях у незаконний спосіб – як 

зробили 17 із 35 сімей, відправлених до італійського Туріну [249].  

Нарешті, згадаємо й про такий захід запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон, як відкриття останнього для 

вільного перетинання взагалі всіма бажаючими. Одна з ділянок загороджень, 

встановлених Словенією на державному кордоні з Хорватією, у грудні 2015 

р. була демонтована мешканцями населених пунктів Рупа, Липа, Пасяк та 

Шапьяне, які мотивували це тим, що колючий дріт розділяє їх угіддя, родини 

та сусідські зв’язки [312]. Протягом 2015-2018 рр. аналогічні спроби 

                                                
1 Фрагмент чату з автором, листопад 2018 р. 



 147 

здійснювалися у місті Вентимілья та на перевалі Бреннеро (Італія), поблизу 

міста Бріансон (Франція), у грецькому селі Ідомені, на річці Еврос, на 

угорсько-сербському пункті пропуску Рьоске тощо. Та доведення подібних 

намірів до кінця є на практиці лише рідкісним винятком; більше того, особа, 

яка все ж змогла таким чином безперешкодно перетнути державний кордон, 

у будь-якому разі залишається порушником міграційного режиму. Відтак, 

навіть у разі виявлення подалі від прикордонної місцевості їй загрожує взяття 

під варту та примусове видворення. 

Маємо підстави вважати, що по мірі подальшої інтенсифікації 

міграційних криз у світі буде домінувати пріоритет стримувальних стратегій 

з вибірковим полегшенням міграції у законний спосіб. «Нинішній конфлікт 

на кордонах – лише початок. Аксіома правлячої логіки полягає у тому, що 

застосовуване на периферії в кінцевому рахунку зсунеться до центру. Логіка 

виключення, списків, мілітаризації, нацьковування одних груп на інші – 

кожний з цих елементів формує сценарій того, як буде управлятися все 

більша кількість переміщених. Розуміння цього є ключем до включення 

мігрантів поза межами простої благодійності» [313]. Тим не менше, не варто 

виключати й можливість корекції застосування обмежувальних практик під 

тиском знизу: зокрема, кампанія проти Пошти Італії, чиє дочірнє 

підприємство «Mistral Air» надавало авіатранспорт для здійснення 

примусових видворень, змусила її оголосити про вихід з такої діяльності 

[314]. 

Отже, викладене у цьому підрозділі дозволяє провести групування 

впроваджуваних у сучасному світі основних заходів запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон у вигляді 

стратегій зменшення пропозиції (до яких входять заходи технічного, 

організаційного, правового та соціально-економічного характеру) та 

стратегій зменшення попиту на таку діяльність (які, поряд із технічними, 

організаційними, правовими та соціально-економічними заходами, 

включають в себе також інформаційні як самостійну стратегію). Розробці 
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ефективної системи заходів запобігання діянням за ст. 332 КК України, 

виходячи із характеристики останньої як держави з невисоким рівнем життя 

населення та чималим транзитним потенціалом, а також доведеної 

міжнародним досвідом неприйнятності стримувальних стратегій, будуть 

присвячені заключні підрозділи нашої дисертації. 

Насамкінець іще раз наголосимо на тому, що необхідною запорукою 

ліквідації будь-якого виду злочинності або її фонового явища є викорінення 

їх вихідних першоджерел. Подолання незаконного переправлення осіб через 

державний кордон та в цілому незаконної міграції неможливе без докорінної 

зміни всієї сучасної світобудови, одночасно глобалізованої єдиним ринком та 

фрагментованої бар’єрами національних держав, для якої «спосіб 

виробництва став способом руйнування» [315] та якою докладаються 

зростаючі зусилля задля обмеження доступу до такої дедалі більш необхідної 

для виживання можливості, як свобода міждержавного пересування [316, p. 

5-6, 16-17]. Відтак, усі заходи з обох груп запобіжних стратегій означають у 

кращому випадку часткове послаблення дії визначених у Пакті причин 

незаконного переправлення. Тому навіть у разі свого успіху вони здатні 

забезпечити лише зниження рівня розглядуваних нами злочинів у кілька 

разів, а не їх повне усунення – подібно до пов’язки на рану, яка допомагає, 

але не лікує. 

 

3.2 Стратегії зменшення попиту на незаконне переправлення осіб 

через державний кордон України 

 

Залежно від обраного об’єкта запобіжного впливу до системи 

запобігання злочинності в кримінологічній науці України, як правило, 

включаються загальносоціальне, спеціально-кримінологічне та індивідуальне 

запобігання. Однак більш прийнятним відносно предмета нашого 

дослідження вбачається менш об’єднання запобіжних заходів саме у стратегії 

та групи стратегій. Це зумовлюється і можливістю розгляду індивідуального 
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запобігання як складової спеціально-кримінологічного [317, c. 39], і певною 

специфікою реалізації загальносоціальних заходів з підвищення 

економічного добробуту населення у прикордонних районах України, де 

небагато великих міст. Проте такий поділ не підміняє традиційну тріаду, а 

поєднує у собі і загальні, і спеціальні заходи запобігання. Останні, у свою 

чергу, спрямовуються на свідомість та поведінку однаково необхідних для 

вчинення діяння, але різних за своїм правовим статусом учасників події. 

Подібно до інших країн світу, зменшення попиту на діяння, 

передбачені ст. 332 КК України, полягає у впровадженні широкого 

комплексу заходів, покликаних здійснювати запобіжний вплив на свідомість 

та поведінку як незаконних мігрантів, так й інших осіб, які потенційно 

можуть виявити бажання звернутися за наданням послуг з незаконного 

переправлення їх через державний кордон. Згідно із прийнятою в українській 

кримінологічній літературі термінологією практично усі з використовуваних 

та доцільних для використання стратегій, про які буде йти мова в цьому 

підрозділі, належать до спеціально-кримінологічного рівня запобігання, а 

конкретніше – до кримінологічної профілактики порушення міграційного 

законодавства (обмеження та усунення незаконної міграції). Ними має 

передбачатися впровадження таких заходів, які при максимальній своїй 

ефективності не вимагали б залучення надмірних матеріальних, фінансових і 

людських ресурсів [317, c. 40]. Крім того, розроблювані заходи мають бути 

достатньо доступними для застосування, а також відповідати особливостям 

географічного розташування держави. 

Від початку 2000-х рр. у наукових та урядових колах обговорювалося 

питання єдиного державного органу, який би здійснював комплексну 

міграційну політику та контроль за міграційною обстановкою в Україні. 

Протягом усього цього часу дослідники схилялися до необхідності у його 

створенні, наголошуючи, що відсутність єдиної міграційної служби не дає 

можливості виконувати основні завдання управління міграцією, такі як 

скоординований контроль за в’їздом, перебуванням і виїздом іноземців, 
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міжвідомчий обмін інформацією про осіб, яким видано візи на в’їзд в 

Україну, які перетнули державний кордон та яким заборонено в’їзд [318, c. 

37]. Таке відомство було створене у 2014 р. після затвердження Положення 

про ДМСУ як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів [319]. На ДМСУ було покладено повноваження у сфері протидії 

незаконній міграції, обліку іноземців та осіб без громадянства на території 

України, видачі дозволів на тимчасове та постійне проживання в Україні 

тощо. Як ми вже переконалися за офіційною кримінально-правовою 

статистикою, динаміка незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України за роки, що минули, практично не змінилася. 

При цьому слід мати на увазі, що залучення переправників 

затребуване «клієнтами» далеко не однаковою мірою. Громадяни України, 

Молдови та Російської Федерації вдаються до нього відносно рідко. 

Незаконні мігранти з їх числа віддають перевагу самостійному перетинанню 

кордону за допомогою карт чи системи GPS, а в разі знання прикордонної 

місцевості – взагалі без використання будь-яких засобів. Досить поширеним 

є й виїзд «умовно законним» способом за візами на основі фіктивних 

запрошень від підставних осіб (одна з таких злочинних груп у Польщі 

протягом 2015-2018 рр. забезпечила шлях до інших європейських країн 263 

громадянам України за понад 130 тис. євро [320]). Вже перебуваючи в 

сусідніх країнах ЄС, українці можуть незаконно отримувати там особисті 

документи для переїзду до багатших держав-членів: у 2016 р. було викрито 

транснаціональну злочинну організацію, яка доправила 6 тис. мігрантів з 

України до Сполученого Королівства та Ірландії за фальшивими польськими 

паспортами [321]. В Україні ж схильні довірятися переправникам, у першу 

чергу, вихідці з віддалених країн. Так, якщо частка українських громадян 

серед 902 осіб, що переправлялися дослідженими нами засудженими за ст. 

332 КК України, дорівнює майже 6% (при 8,5% громадян Молдови та лише 
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2,9% громадян РФ), то питома вага громадян Афганістану – вже 31% від 

загальної кількості. Інші 14,1% утворюють громадяни арабських країн, 

майже 10% – громадяни Пакистану, держав Африки південніше Сахари – 

7,3%, громадян В’єтнаму та Бангладеш – по 5,3%, громадян Шрі-Ланки – 

4,8%, Індії – 2,2%. Приблизно 3,6% сукупно складають громадяни країн 

Середньої Азії, Ірану, Туреччини, Закавказзя. Це і визначає основний об’єкт 

запобіжного впливу стратегій висвітлюваної групи: тривале накопичення в 

Україні незаконних мігрантів із далекого зарубіжжя.  

Основними заходами, спрямованими на зменшення в Україні 

кількості таких осіб, від початку 1990-х рр. та до цього часу залишаються 

здійснення прикордонного контролю та спеціальні профілактичні операції, 

які періодично проводяться у найбільших містах правоохоронними органами 

щодо осіб, зовнішні риси яких вказують на можливість їх походження з так 

званих «країн міграційного ризику». М. Г. Колодяжний розглядає подібні 

рейди як ефективні дії в умовах відсутності достатнього технічного захисту 

державного кордону України [24, с. 10]. Проводяться вони зазвичай у ВНЗ та 

їх гуртожитках, на вокзалах, торгівельних майданчиках, курортних об’єктах 

або просто на вулицях. Зокрема, у вересні 2018 р. співробітниками 

Південного регіонального управління ДПСУ спільно з представниками 

Національної поліції, ДМСУ та СБУ в Одеській області було виявлено 

незаконне перебування іноземців на території України. У результаті були 

затримані 15 вихідців з Азербайджану, Афганістану, Грузії, В’єтнаму, КНР, 

Сирії, Нігерії, Камеруну, Кот-д’Івуару та Сенегалу. Порушники правил 

знаходилися на одному із промислових ринків Одеси [322].  

Проте зведена статистична звітність ДПСУ свідчить про таке. Якщо за 

незаконне перетинання державного кордону протягом 2017 р. працівниками 

відомства було затримано 886 порушників, то за порушення правил 

перебування іноземців в Україні – 2,9 тис. осіб, що втричі більше першого 

показника, але приблизно у півтора рази менше 5,1 тис. потенційних 

незаконних мігрантів, яким було відмовлено у в’їзді [323, c. 5]. Такі дані, по-



 152 

перше, дозволяють стверджувати про вже достатньо високу захищеність 

державного кордону України, оскільки у противному разі кількість осіб, 

затриманих за порушення правил перебування в Україні, була б набагато 

більше першої з цих цифр. По-друге, у ході таких перевірок 

правоохоронцями скоріше будуть затримані іноземці, які прибули до України 

з дотриманням передбаченого законодавством порядку, але порушують 

правила перебування – адже незаконно переправлені через російсько-

український кордон особи вичікують подальшого руху до ЄС не у 

громадських місцях, а переховуючись з використанням закритих помешкань 

та не контактуючи з незнайомцями.  

Тому можемо пересвідчитися у правильності висунутого вище 

припущення відносно того, що наявний рівень охорони та інженерно-

технічного оснащення державного кордону України вже на тепершній час не 

дозволяє більшості незаконних мігрантів та їх переправників безперешкодно 

порушувати порядок його перетинання – не враховуючи випадків отримання 

неправомірної вигоди співробітниками правоохоронних органів, широкі 

можливості для чого мають місце і при виявленні фактів порушення 

іноземцями правил перебування в Україні. «Зазвичай у конкретних 

представників органів внутрішніх справ не вистачає грошей на щось. Вони 

знають у своєму районі або на своєму маршруті, де хто працює, де шаурма, 

де базар. «Ну, пішли до того, пішли до того». Йдуть, перевіряють документи, 

беруть гроші. Коли треба вже не отримати гроші на поточні особисті 

витрати, а виконати план, тоді їм треба відзвітувати, що вони спіймали 

стількох-то» [324, c. 90]. І не завжди це незаконні мігранти: наприклад, у 

Харкові такі перевірки біля університетів й гуртожитків неодноразово 

активізувалися, коли іноземці зверталися за реєстрацією (як правило – перед 

кожною сесією) та протягом 1-2 днів не мали паспортів. 

 До початку 2000-х рр. фінансовані з державного бюджету 

спеціалізовані установи для примусового тримання незаконних мігрантів 

були в Україні відсутні. Затримані, у тому числі чимало жінок та дітей, 
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перебували у прикордонних військових частинах, міліцейських 

приймальниках-розподільниках, а то й просто неба, часом у кількості, яка 

перевищувала будь-які норми [23, c. 75]. У ліквідованому в 2008 р. ПТТ в 

колишній військовій казармі поблизу села Павшино під Мукачевим, де 

інколи перебували 700 іноземців при розрахунку приміщень на 250, кілька 

разів відбувалися бунти: «Зовні – температура -10 градусів, вікна з вибитим 

склом закриті шматками картону, а кімната не опалюється. Тут немає ані 

душу, ані гарячої води. Двічі на день їм дають брудний картопляний суп і 

шматок несвіжого хліба». До підтримки такої діяльності долучилися 

неурядові організації та УВКБ ООН [325]. Натепер, відповідно до ч. 4 ст. 30 

ЗУ «Про  правовий статус іноземців та осіб без громадянства» № 3773-VI від 

22.09.2011 р., особи, що підлягають адміністративному видворенню за межі 

держави в примусовому порядку, утримуються у спеціально обладнаних 

установах – ПТПІ.  

ЄС, у рамках проаналізованої нами стратегії стримування міграційних 

потоків на території транзитних держав, протягом 2000-2006 рр. надав на 

укріплення українських кордонів 35 млн євро. У період 2007-2010 рр. ним 

було виділено 30 млн євро на будівництво ПТПІ в Україні, а з 2011 р. 

розпочато проект «Розширення можливостей і технічна допомога органам 

влади України для ефективної боротьби з неврегульованою транзитною 

міграцією», учасниками імплементації якого стали представники міграційних 

служб Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, Сполученого Королівства та 

Нідерландів (наприклад, Волинський ПТПІ у Журавичах отримав електронну 

систему ідентифікації мігрантів, електронні замки, протиударну плівку для 

вікон та решітки у гуртожитках). Організаційний комітет проекту 

«Консультаційна допомога у створенні центрів затримання та тимчасового 

тримання незаконних мігрантів в Україні – РЕАДМІТ-1» (реалізація якого 

розпочалася в вересні 2009 р.) оцінює сукупну вартість всіх ПТПІ приблизно 

у 120 млн євро, а у 2014 р. ЄС закликав до подальшого збільшення мережі 

таких установ, на суму іще понад 20 млн євро [326]. На серпень 2019 р. було 
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заплановано запуск спільної системи інтегрованого управління кордонами 

України та ЄС в розмірі 60 млн євро, спрямованої на затримання, 

ідентифікацію та реадмісію порушників [327, p. 74]. За словами учасника 

«Border Monitoring» в Україні М. Шпеєра, «кожний, кого спіймали тут при 

спробі втечі, як правило, проводить наступний рік у в’язниці, збудованій на 

кошти ЄС. Це є чимось на кшталт покарання за незаконне перетинання 

кордону або навіть за саму спробу такого перетинання» [201]. 

Затримані незаконні мігранти часто повідомляють про безповоротне 

вилучення в них співробітниками ДПСУ грошей, годинників, коштовностей 

та інших цінностей [328, p. 4]. Чимало з опитаних відвідувачами осіб, що 

пройшли первинне затримання у ПТТ прикордонних постів, дають свідчення 

про застосування до них побоїв та катувань (та вважати це виконанням 

вказівок з Заходу немає підстав – в світлі нещодавніх даних про особисту 

причетність й керівництва найвідомішого центру тримання іноземців в РФ до 

подібних дій [329]). «Мене били пістолетом по голові. Я потім був на підлозі 

без свідомості. Потім мене витягли на сніг та поставили ногу на шию», – 

розповів 30-річний громадянин Пакистану. Інші говорять про тортури 

електрострумом: «Мене прикували наручниками до стільця, а до вух 

приклали електроди та давали електричні розряди. «Хто твій переправник?» 

– питали вони й показували мені на комп’ютері фотографії для 

ідентифікації» [330, p. 51, 58].  

У європейських медіа це характеризується так: «Травми, пов’язаної із 

втечею з небезпечного місця, недостатньо, країна біженства ставиться до 

травмованої людини як до тварини. Виправданням є застосування закону, але 

яке правосуддя має місце? Правосуддя часто практикується пристрасно, 

відпускаючи злочинців, які діють без покарання» [331]. Міжнародний 

розголос отримало голодування, яке у січні 2012 р. оголосили 58 громадян 

Сомалі та 6 громадян Еритреї в ПТПІ на Волині, вимагаючи свого 

звільнення. «Ми стали заручниками ситуації, коли не можемо отримати 

ніяких документів для перебування на території України, а без документів 
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нас затримує міліція та місяцями утримує в пунктах тимчасового 

перебування. Ті з нас, хто мав статус біженця раніше, не можуть його 

продовжити. Так ми вимушено стали нелегалами, за що нас і затримано, – 

заявив представник голодуючих С. Хаїб. – Таким чином, ми не можемо ані 

жити тут, ані шукати кращої долі в інших країнах. Ми не злочинці, ми люди, 

які втекли із Сомалі, щоб врятувати своє життя» [332]. Серед них були жінки 

та 20 неповнолітніх, деякі з яких знаходилися без родичів. Акція тривала 

майже 6 тижнів, після чого була придушена озброєним підрозділом 

спеціального призначення. Мігрантів били кийками та ногами і змусили 

частину з них прийняти їжу, знімаючи весь процес на відео. «Якщо ви юрист 

в Україні, ви – ніщо, тому що уряд керується грошима. Вони нічого не 

можуть зробити, навіть якщо мають PhD. Їх це не хвилює. Вони турбуються 

про гроші, якщо в вас є гроші, ви можете робити все, що хочете. Якщо ж 

нема, маєте залишатися внизу», – розповів про візити адвокатів та УВКБ 

ООН один із учасників протесту, який після закінчення терміну перебування 

у пункті все ж зміг незаконно потрапити до однієї з сусідніх країн ЄС [333]. 

Скрутними є й умови життя осіб, що перебувають у пунктах 

тимчасового розміщення «відкритого типу», в процесі отримання статусу 

біженця (як правило – теж з метою подальшого переїзду до ЄС). Вартість 

денного раціону дорівнює 15 грн., працевлаштування без спеціального 

дозволу заборонене [334, p. 18]. До початку нещодавньої реформи у сфері 

охорони здоров’я шукачі притулку мали безкоштовний доступ до 

невідкладної медичної допомоги та медичних оглядів – однак наразі мають 

оплачувати їх нарівні з іншими іноземцями [335, c. 6]. Необхідність 

ідентифікаційного номеру платника податків не дозволяє навіть отримати 

грошовий переказ від родичів, незважаючи на можливість вільно виходити за 

межі установи. «Це як в’язниця для нас. Якби у мене не було в Україні хворої 

матері та сина, я б пішла прямо крізь ці ліси. У нас немає надії на життя, і це 

найгірше для людини. В нашій країні кажуть, що краще вмерти, ніж жити без 

надії», – заявила під час інтерв’ювання жінка з Афганістану. Та набагато 
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більша кількість іноземців все ж вчиняють подібно до молодого чоловіка, 

який звернувся за отриманням статусу біженця у Києві, але вирішив 

незаконно переправлятися до ЄС як тільки з’явиться фінансова можливість: 

«Україна зламала мене. Я бачу, що почав ходити згорбленим, не прямим та 

гордим, як в Ірані. Один з моїх друзів подався до Одеси, він не той, яким був 

раніше. Він морально зіпсована людина. Спочатку триманням під вартою, а 

потім відмовою у наданні притулку» [336, p. 11-12].  

Загалом, перебування у статусі «поза законом» та пов’язані з цим 

відчуття безсилого відчаю, небажаності, загнаності у підпілля, відсутності 

будь-яких соціальних гарантій слугують детермінантами не лише попиту на 

незаконне переправлення через державний кордон України, але й багатьох 

злочинних діянь, вчинюваних вже самими іноземцями [337, c. 113]. При 

цьому, якщо щорічна кількість незаконних мігрантів в Україні, зa 

експертними оцінками, сягає 45-50 тис. [338, c. 74], то кількість осіб, щодо 

яких ДМСУ було прийнято рішення про примусове видворення чи примусове 

повернення, за перші 9 місяців 2017 р. складала 244 та 6127 відповідно [339, 

c. 5]. До цього додається й складність ідентифікації у ПТПІ вихідців з-поза 

країн СНД, які зазвичай знищують особисті документи або залишають їх 

переправникам. Дипломатичні представники звертаються із запитом до 

країни походження мігранта, відповідь може надходити тривалий час, а якщо 

відповідне дипломатичне представництво на території України не 

розташоване, шансів на ідентифікацію практично немає [122, p. 18]. 

Спілкуванню з затриманими перешкоджає мовний бар’єр – у тому числі 

внаслідок необхідності додаткових фінансових витрат на послуги 

перекладача. Якщо особи не звертаються до ДМСУ із клопотанням про 

отримання статусу біженця, вони підлягають примусовому видворенню за 

межі України. Однак у 40% випадків встановити особу не вдається, тому їх 

відпускають, надаючи довідку про перебування у ПТПІ за заявленими ними 

паспортними даними, якa не дає законних підстав для перебування в Україні 

(спочатку термін утримання та ідентифікації складав 6 місяців, згодом 
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збільшився до року, а у 2016 р. знову був скорочений до 6 місяців з 

можливістю подовження ще на 12 у разі відмови затриманого від співпраці в 

ідентифікації або очікування інформації з країни його походження). Ті ж зі 

звільнених, яких до завершення граничного строку перебування у таких 

пунктах не було примусово видворено за межі України з незалежних від них 

причин (на кшталт відсутності транспортного сполучення), визнаються 

такими, що тимчасово перебувають в Україні на законних підставах – на 

період дії обставин, що унеможливлюють їх примусове видворення. Невдовзі 

мігранти повертаються до установи, виявлені в сусідніх країнах ЄС вже під 

час нової спроби незаконно перетнути кордон: наприклад, поліцією 

Словаччини, як вважається, затримуються 80% тих із них, хто не був 

перехоплений патрулями ДПСУ [340]. Такі випадки подеколи повторюються 

до п’яти разів [122, p. 19]. Своєрідний рекорд серед тих, кого вдалося 

ідентифікувати, встановила громадянка Афганістану, яка затримувалася 7 

разів, але все ж змогла дістатися Парижу та навіть зателефонувала на 

Закарпаття, щоб повідомити цей факт [123]. 

Брак робочих місць та невисокий рівень доходів – основна проблема 

для незаконних мігрантів, що залишаються на території України. Особи, які 

не можуть працевлаштуватися внаслідок свого правового статусу, 

поповнюють тіньовий сектор економіки. Праця на ринках мегаполісів є 

найпростішим способом отримати засоби до існування у разі незнання мови 

та відсутності контактів з місцевим населенням, разом із тим, створюючи 

найгірші умови для інтеграції. Ринки та інфраструктура навколо них є досить 

закритим та етнізованим місцем працевлаштування, з мінімальними 

можливостями професійної мобільності. Відтак, навіть особи, що мають 

високу кваліфікацію, майже не мають шансів вийти за межі ринку у разі 

отримання належних документів. Успішні приклади виходу з етнізованих 

сфер зайнятості, як правило, пов’язані із допомогою НУО, які займаються 

проблемами біженців [341, c. 7-8]. Інші ж зарубіжні громадяни, які 

опиняються в Україні у скрутних умовах, не отримують підтримки ані з їх 
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боку, ані з боку держави. «Мені подобається Україна, але я не хочу тут 

залишатися, бо не маю грошей. А в Швеції у мене є брат, який заробляє 

півтори тисячі. Це великі гроші, – казав зупинений прикордонниками 26-

річний афганець М. – Я все одно туди дістануся» [342, p. 28]. Мінімальні 

витрати на переселення до України, від перекладу документів до перевезення 

майна та елементарного облаштування, за цінами 2012 р. оцінювалися від 10 

тис. доларів США на умовну родину1. Для транзитних незаконних мігрантів 

така сума є недоступною. Таким чином, одразу після звільнення з ПТПІ 

безуспішні шукачі притулку знову потрапляють у поле зору переправників. 

Шляхи виходу із ситуації, що склалася, пропонуються різні. Д. Б. 

Муратовою вказується на недостатню кількість установ з примусового 

тримання іноземців [343, c. 14]. Висловлювався про це і Ж. М. Пінту 

Тейшейра, колишній голова представництва ЄС в Україні: «Якщо Україна 

проголосила європейську стратегію розвитку, вона повинна дотримуватися 

відповідних стандартів і взятих зобов’язань, зокрема у протидії незаконній 

міграції. У Чехії, населення якої 10 млн чоловік, є два таких центри на 500 

місць загалом. Україна, з її в 4,5 разів більшим населенням, значним 

транзитним потенціалом і загальною довжиною кордонів у майже 7000 км, 

відчуває нестачу цих пунктів» [344, c. 37]. Переважна частина інших авторів 

закликають активізувати діяльність з примусового видворення та 

примусового повернення осіб, як правило – за допомогою укладання нових 

угод про реадмісію з державами походження незаконних мігрантів та 

реального виконання такої Угоди між КМУ та Урядом РФ, ратифікованої ЗУ 

№ 324-VII від 5.06.2013 р. [19, c. 181; 121, с. 179; 345, с. 533]. Більше того, С. 

Г. Севруком стверджується про можливість створення механізму компенсації 

витрат держави на виявлення, затримання та видворення незаконних 

мігрантів як за їх рахунок, так і за рахунок осіб, які їм сприяли [28, с. 4]. 

Разом з тим О. А. Малиновською пропонується проведення міграційної 

                                                
1 Фрагмент чату автора з колишнім експертом ООН у справах корінних народів Н. В. Бекіровим, січень 2020 

р. 



 159 

амністії для громадян віддалених країн, які не мають можливості ані 

покинути Україну, ані врегулювати свій статус у ній [346, c. 329].  

Певний досвід застосування такого засобу перетворення незаконної 

міграції на законну (що може здійснюватися у формі легалізації або, рідше, 

натуралізації) в державі вже наявний: з ухваленням ЗУ «Про імміграцію» № 

2491-III від 07.06.2001 р. було надано можливість отримання посвідки на 

постійне проживання без оформлення дозволу на імміграцію вихідцям з 

грузинської Автономної Республіки Абхазія та громадянам В’єтнаму, які 

прибули ще за часів СРСР, а також іноземцям та особам без громадянства, 

які прибули дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх 

постійного проживання і виховувалися у державних дитячих закладах чи в 

дитячих будинках сімейного типу або над якими було встановлено опіку чи 

піклування громадян України [347]. На початку 2014 р. за фінансової 

підтримки від ЄС розпочалася підготовка до надання громадянства України 

особам молдавської національності без визначеного правового статусу, що 

останні 20 років постійно проживали в Одеській, Чернівецькій та Вінницькій 

областях [348].  

На думку О. А. Малиновської, міграційна амністія має 

застосовуватися щодо порівняно нечисленної категорії незаконних мігрантів, 

які вже остаточно осіли в Україні, не збираються емігрувати до третіх країн, 

створили сім’ї тощо. Основною метою при цьому розглядається скорочення 

неформальної зайнятості та збільшення податкових надходжень [346, c. 324]. 

Та як свідчить досвід Польщі, подібна кампанія не дозволяє зменшити 

кількість «транзитників», що незаконно прямують далі на Захід. За 

програмою 2004 р. кандидати на легалізацію повинні були мати постійне 

житло, достатні фінансові ресурси для отримання річного дозволу на 

проживання та перебувати в Польщі принаймні з 1997 р. Відповідальність за 

забезпечення житлом та джерелом доходів було залишено за самими 

мігрантами. Як результат, процедурою скористалися лише 3508 осіб 

протягом першої хвилі та 2413 протягом другої [122, p. 40]. Відповідно, 
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вирішення проблеми накопичення в Україні іноземців, які утворюють 

основну «клієнтську базу» переправників до ЄС (оскільки не можуть ані 

повернутися до країн свого походження, ані продовжити шлях далі), ми 

вбачаємо в наданні таким особам громадянства України у спрощеному 

порядку [349, p. 47]. Правовою передумовою цього може бути ЗУ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою 

без громадянства» № 2335 від 16.06.2020 р. Особи, які за встановленою ним 

процедурою отримали такий статус та проживали на території України понад 

два роки, можуть отримати посвідку на проживання та посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон. 

Основними контраргументами у такому випадку можуть бути 

збільшення транзитних міграційних потоків з Азії та Африки через 

територію України та подальше перенасичення робочою силою українського 

ринку праці. Але широко відомо, що незаконне оформлення паспортів 

України та країн ЄС вже давно перетворилося на високоприбутковий бізнес – 

що, по суті, нівелює цінність громадянства як інституту, забезпечуваного 

пониженим статусом осіб, які його не мають [274, p. 11]. Приміром, 

наприкінці 2017 р. Європолом було викрито організовану злочинну групу з 

центром у Греції та філіалом в Чехії, яка спеціалізувалася на підробці 

паспортів держав ЄС, посвідок на проживання та водійських посвідчень. 

П’ятеро з 19 учасників виявилися українцями, керівництво здійснювали 

вихідці з Бангладеш та Судану. Вартість послуг оцінювалася до 3 тис. євро 

[350]. Надання Україні безвізового режиму з ЄС спричинило серед громадян 

Сирії, Іраку та Афганістану сплеск фіктивних одружень з метою набути через 

два роки громадянство та в подальшому виїхати до Європи. Одразу 60 

громадян Іраку після закінчення Одеського національного медичного 

університету уклали шлюби з сільськими мешканками Одещини, середній вік 

яких перевищував 60 років. Заради прискорення процедури «наречені» 

отримували довідки про вагітність, після чого шлюби реєструвалися 

протягом кількох днів. На думку голови управління ДМСУ в Одеській 
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області О. Г. Погребняк, у разі використання таких схем притягнути до 

відповідальності можливо хіба що лікаря, який видавав фіктивні довідки. 

Виявлено угоду було внаслідок великої кількості одночасних заяв про дозвіл 

на проживання [351]. 

Державні органи, з якими переважною мірою мають справу незаконні 

мігранти, належать до числа найбільш корумпованих в Україні [352, p. 22]. 

Відмовою закінчуються 90% звернень щодо отримання статусу біженця, інші 

10% надаються із перевищенням встановленого шестимісячного терміну. За 

рішенням адміністративного суду статус також не надається, оскільки ДМСУ 

має право на оскарження рішення, що може тривати роками. Вигоду із таких 

умов отримують різноманітні посередники, які за певну грошову суму 

сприяють не лише в отриманні українського громадянства, статусу біженця 

або довідки про звернення за таким статусом, але й у надходженні грошових 

переказів з-за кордону. «Уповноважені працівники свідомо утворюють 

мафіозну мережу. Ця мережа дуже складна, особливо у таких містах, як 

Одеса, – описує стан речей Одеська асоціація африканських біженців. – 

Судова система добре корумована з міграційною службою. Між ними існує 

змова. Якщо кількість шукачів притулку впаде, дохід буде мінімальним» 

[353]. Для порівняння, на крихітній Мальті різні форми міжнародного 

захисту протягом 2002-2012 рр. було надано за результатами 56% звернень, у 

2014 р. – 63%, у 2015 р. – 86%, а в 2016 р. – 71% [354, p. 9] (у 2013 р. держава 

посіла перше місце в ЄС за кількістю шукачів притулку на душу населення: 

20,2 на 1000 жителів [355, p. 8]). 

«Отримати статус біженця майже неможливо. Дехто отримує, але в 

нас великі сумніви відносно того, хто ці люди. Наприклад, минулого року 

(2012 р. – Прим. авт.) Україна видала 150 статусів біженця, з них лише 15 

пройшли через нас. Хто усі інші?» – питав О. Андрисек, на той час голова 

українського представництва УВКБ ООН [356]. Проектом «Border 

Monitoring» тоді ж констатувалося, що участь та співробітництво 

прикордонників, міграційної служби, менеджменту ПТРБ, перекладачів, 
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поліцейських та персоналу НУО означає всеохоплюючу систему 

організованої злочинності, яка існує всередині українського прикордонного 

контролю, тримання іммігрантів під вартою та інституцій з притулку. А 

також відмічалося, що «звинувачення проти УВКБ ООН та деяких їх 

виконавчих партнерів з НУО показують високий рівень падіння довіри, 

розчарування та відчуження щодо цих агенцій, що надалі підриває 

функціонування системи притулку» [357, p. 30]. Тому вважаємо, що 

проведення міграційної амністії може лише обмежити джерела отримання 

такої неправомірної вигоди. Ризик зростання в Україні рівня безробіття через 

її проведення також є незначним: серед 2269 осіб, які, за урядовими даними, 

отримали протягом 2015-2018 рр. статус біженця в Угорщині (що дає право 

вільного пересування країнами ЄС), 90% одразу вирушили далі на Захід 

[358]. При тому, що Угорщина сама є країною імміграції все більшої 

кількості українців, які погоджуються на суттєво нижчу оплату праці, ніж 

місцеве населення. 

Висуваються думки й щодо можливості використання міграційної 

амністії самими представниками злочинного світу. Та прийняття до 

українського громадянства є індивідуальною процедурою, на відміну від 

амністії категорій засуджених на підставі ст. 86 КК України. Отже, відомості 

щодо кожного незаконного мігранта, який виявить бажання 

натуралізуватися, будуть розглядатися та перевірятися окремо, що навпаки 

знизить латентність злочинності іноземців.  

Принагідно зауважимо, що важливою складовою підготовки 

міграційної амністії є належне інформування її цільової аудиторії. Як до 

поширення інформації, так і до самого проведення кампанії залучаються 

адвокатські, релігійні та інші товариства, ліцензовані міграційною службою. 

Для проведення наймасовішої у світі міграційної амністії у США в 1986 р. 

(яка дозволила легалізуватися 2,7 млн осіб) таким чином було створено 977 

відповідних недержавних агентств [359, p. 8-9]. Головною ж запорукою 

успіху можуть бути державні гарантії того, що звернення за отриманням 
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документів не призведе до санкцій за порушення правил перебування в 

Україні. Наприклад, у законі США було прописано, що повідомлені 

незаконними мігрантами дані можуть використовуватися лише в цілях їх 

легалізації. Державні службовці давали присягу про нерозголошення 

(допускалася лише передача цих відомостей компетентним органам за 

санкцією прокурора у разі необхідності розкриття тяжкого злочину). 

Порушення присяги загрожувало штрафом в розмірі 10 тис. доларів. 

Суперечки ж в аболіціоністському середовищі щодо самої можливості 

спільних дій з «гестапо мексиканського народу», що «слугують легітимізації 

системи виключення та контролю» [360], в Україні не актуальні – адже 

незрівняно менша, ніж в США, кількість незаконних мігрантів означає, що 

для позитивного ефекту кампанії достатньо і здійснення її лише силами 

самих органів влади. 

При проведенні міграційних амністій у різних країнах враховувалося, 

що надати належне документальне підтвердження відповідності висунутим 

вимогам непросто. Тому зазвичай приймалися також і  непрямі докази. 

Наприклад, у Італії це були документи, видані гуманітарними агентствами, в  

яких зазначалося прізвище заявника, шкільні документи, навіть звичайна 

пошта. В Іспанії, де для легалізації вимагалася реєстрація в муніципалітеті за 

місцем проживання на певну дату, враховувалося, що іноземці часто її 

уникали, побоюючись примусового видворення. Тому було дозволено 

реєструватися заднім числом, подаючи для підтвердження свого перебування 

у країні медичні картки, накази про вислання, офіційну відмову в реєстрації 

або клопотання про надання статусу біженця. У Франції факт проживання міг 

бути засвідчений свідками, в США поряд із цим приймалися банківські та 

медичні довідки, квитанції про сплату комунальних послуг, церковні записи 

тощо [346, c. 326-328]. А в грудні 2019 р. було ухвалено законопроект про 

отримання громадянства Індії особами немусульманського віросповідання, 

що до 2015 р. прибули туди з Афганістану, Пакистану та Бангладеш, 

незалежно від законності їх статусу. В цілому, опитані нами співробітники та 
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волонтери профільних міжнародних та громадських організацій до 

проведення спрощеної натуралізації іноземців, які не можуть ані продовжити 

шлях на Захід, ані повернутися з України додому, ставляться схвально: 59,1% 

респондентів вважають її доцільною за винятком осіб, пов’язаних з 

організованою злочинністю, 18% – підтримують таку ідею повністю. 

Але надання українського громадянства заблокованим в Україні 

іноземним громадянам не вирішує проблеми подальшого прибуття нових 

незаконних мігрантів, що також будуть намагатися потрапити до ЄС. Слід 

виходити з того, що такі особи зазвичай переправляються через російсько-

український кордон, після чого видворяються європейськими 

правоохоронцями та «застрягають» в Україні на невизначений строк. Відтак, 

іще одним кроком у скороченні «клієнтської бази» переправників із 

необхідністю має стати припинення в односторонньому порядку чинності 

Угоди про реадмісію осіб між Україною та Європейським Співтовариством, 

ратифікованої ЗУ № 116-VI від 15.01.2008 р.  

Вже одразу після набуття чинності цим міжнародним актом 

стверджувалося про те, що Україна не готова до виконання положень Угоди, 

оскільки повинна брати на себе відповідальність за їх утримання, видачу 

проїзних документів та повернення до країн походження, і просто не зможе 

забезпечити цього [29, c. 144; 361, c. 50]. Та зазначена угода не лише 

закріплює зобов’язання України щодо виконання за ЄС стримування 

міграційних потоків з інших країн, але й суперечить інтересам українських 

мігрантів, десятки тисяч яких перебувають без належних документів лише у 

Італії [362, p. 171], – адже можливість шантажу примусовим видворенням дає 

можливість наймати їх на практично кабальних умовах. 

Згадаємо також про те, що, як наголошувалося УВКБ ООН влітку 

2013 р., Україна не може розглядатися як безпечна третя країна, і на цій 

підставі  іншим державам було рекомендувано не повертати до України 

шукачів притулку [352, p. 38]. Причому, якщо на той час вона посідала 111 
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позицію в глобальному рейтингу безпеки серед 163 країн світу, то в 2018 р. 

опинилася вже на 152 місці – у групі «дуже низького рівня» [363, p. 9]. 

Теоретично, відмова від такої складової розділення з ЄС 

відповідальності за безпеку спільного кордону може мати результатом 

припинення відносно спрощеного імміграційного режиму для громадян 

України. Практично ж, на нашу думку, шанси на таку відповідь з боку ЄС 

невеликі: за своєю покірливістю та неорганізованістю українські працівники 

перебувають поза будь-якою конкуренцією серед доступних європейським 

роботодавцям варіантів, до того ж в Україні ще залишається достатньо 

високий рівень розвитку системи освіти порівняно з багатьма країнами Азії 

та Африки. Через занадто довге очікування українцями робочих віз та 

неправомірні відмови у в’їзді з метою сезонного працевлаштування за 

біометричними паспортами влітку 2018 р. опинився під загрозою збір 

врожаю полуниці у Польщі, а уряд ФРН з 2014 р. виділив близько 490 млн 

євро на фінансування в Україні програм професійно-технічної освіти та 

планує далі надати 85 млн [364]. Все це наочно демонструє ступінь 

залежності європейської економіки від української робочої сили. 

Крім проведення міграційної амністії та розірвання Угоди про 

реадмісію, потенційно можливими шляхами зменшення кількості транзитних 

незаконних мігрантів в Україні могли б стати й спрощення процедури 

отримання статусу біженця, надання державою таким іноземцям достатньої 

соціально-економічної підтримки в облаштуванні життя на новому місці, а 

також удосконалення діяльності ДМСУ, судових та інших правозастосовних 

органів, які часто бувають перенавантаженими та недоукомплектованими. 

Дійсно, як розповіли Г. Уелінг у колективі Відділу міграційної служби в 

Закарпатській області, одного разу їм вдалося провести співбесіду з менше 

ніж половиною шукачів притулку – ті ж з них, чиї клопотання не були 

опрацьовані вчасно, розійшлися в невідомому напрямку або були 

«добровільно видворені» прикордонниками [336, p. 14]. Протилежною 

ілюстрацією став випадок з 23-річною А. – громадянкою Сьєрра-Леоне, яка 
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на початку 2015 р. прибула на Закарпаття та до отримання статусу біженця 

проживала з 8-місячним сином В. у ПТРБ в Перечині, щодня виїжджаючи 

жебракувати до Ужгорода через брак харчування та одягу. Коли інформація 

викликала розголос у місцевих ЗМІ, дівчині була призначена щомісячна 

грошова допомога та виплачена одноразова сума в розмірі 20 тис. грн. вже 

через півтора місяці після подання пакету документів. Дитину ж було 

зареєстровано громадянином України [365].  

Та все ж, це є винятком. Якщо у країнах ЄС посилення інституційної 

опіки над шукачами притулку, що відстоюється неурядовими організаціями 

та лівими політичними силами, може критикуватися з точки зору 

інфантилізації та віктимізації цих осіб, які за такого підходу фактично 

перетворюються на недієздатний об’єкт патерналізму, замість розбудови 

відносин співпраці та взаємодопомоги з місцевими громадами [366], то в 

національних умовах подібні заходи просто нереалістичні в осяжній 

перспективі. Навряд чи перераховані вище пропозиції зможуть кардинально 

змінити ситуацію за наявного на тепершній час в Україні рівня життя, 

оскільки більшість азіатських та африканських мігрантів і після отримання 

статусу біженця не полишають планів подорожі до Західної Європи, що за 

відсутності українського громадянства має набагато менше шансів 

здійснюватися у законний спосіб. «Повернення зі Словаччини та Угорщини 

збільшили цю кількість, – повідомлялося К. Уільямсон щодо сомалійських та 

афганських незаконних мігрантів у віці 15-17 років без супроводження з боку 

дорослих. – Українськими органами було надано підтримку в розвитку 

орієнтованої на дитину системи притулку та соціального забезпечення для 

звернення до конкретних завдань з піклування та захисту потреб цих дітей. 

Незважаючи на прогресивні покращення, до червня 2010 р. соціальні служби 

втратили 279 зареєстрованих, що складає 69% від загального навантаження. 

Більшість цих дітей, можливо, перетнули кордон ЄС за сприяння 

організованих контрабандистських кіл» [367, p. 1]. На той час вважалося, що 

за межею бідності в Україні перебуває близько 35% населення – приблизно 
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вдвічі менше, ніж останніми роками [334, p. 18]. В проведеному ж 

Інститутом Геллапа у 2017 р. опитуванні громадської думки Україна посідає 

116 зі 138 місць в рейтингу привабливості країн для імміграції [368, p. 112], а 

у Всесвітній доповіді про щастя країн, підготованій Мережею рішень сталого 

розвитку ООН в 2018 р., вона отримала 138 місце серед 156 держав-учасниць 

– нижче Судану, Чаду та Нігеру [369, p. 22]. Тому, з урахуванням темпів 

відтоку населення України, які не перший рік поспіль б’ють рекорди 

показників, твердження щодо можливості належного включення до 

українського суспільства більшості розглядуваних іноземців з метою втрати 

ними зацікавленості у продовженні руху до ЄС тим паче виглядають 

недоречними щодо предмета нашого дослідження. 

Дещо повернемося до сказаного у попередньому підрозділі щодо 

зарубіжних капіталовкладень. Прямо під прикордонним загородженням у 

мексиканському місті Тіхуана існує містечко з наметів та нетрів. Там живуть 

вихідці з інших латиноамериканських країн, яким не вистачило грошей для 

сплати переправникам, а також видворені мексиканці, які не мають куди йти, 

адже в середньому прожили в США по 17 років. Поліція підозрює їх у 

крадіжках та пограбуваннях, 45% видворених почали тут вживати наркотики 

[370]. В той самий час у краї розташовані сотні макіладор – збирально-

конвеєрних виробництв міжнародних компаній, де умови зайнятості 

непривабливі не лише для іноземців, а й для вихідців з бідних південних 

штатів Мексики. Чимало з останніх, пропрацювавши кілька років на 

макіладорах, теж вирішили відправитися до Сполучених Штатів, часто – на 

незаконній основі [371, p. 7]. Мінімальна ж місячна заробітна плата в Україні 

іще нижча за мексиканську, яка у Вільній зоні північного кордону 

дорівнювала $176,72 проти української $150,70 станом на січень 2019 р. 

[372]. Прийнятнішим зразком за таких умов була б Асамблея африканських 

мігрантів та мігранток у Тапачулі (транзитному мексиканському місті на 

кордоні з Гватемалою), де мобілізувалися понад 3 тис. осіб з 16 країн навколо 

вимог як гідного поводження, так і гуманітарних карток для виїзду до США 
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чи Канади [373]. Та наявні відомості не дозволяють визначити, якою мірою її 

утворення стало власною ініціативою складу, а якою стало наслідуванням 

антиавторитарних традицій навколишнього населення. 

Не менш вагому роль у межах стратегії розширення можливостей 

перетинання державного кордону в законний спосіб здатні відігравати й інші 

заходи. Зокрема, Україна приєдналася до гуманітарної програми УВКБ ООН 

з переселення до третіх країн шукачів притулку, потреби яких в отриманні 

захисту не можуть бути задоволені у державах, до яких вони звернулися з 

клопотанням. Особливо відомою стала історія В. – громадянина Сомалі, який 

неповнолітнім перетнув без належних документів Африку й країни СНД, 

після чого три роки провів в Україні (із яких 6 місяців – у ПТПІ) та у 2013 р. 

був відправлений до Мічигану, де отримав роботу медичного перекладача і 

поступив на навчання до коледжу [374]. Втім, на 2017 р. така програма 

поширювалася на 19,9 млн осіб по всьому світу, однак подано документи 

було лише на 75 тис. із них, а фактично розселено  близько 60 тис. Уряд 

США урізав квоту прийому на 2019 р. до 45 тис. осіб – абсолютний мінімум з 

моменту започаткування Федеральної програми переселення у 1980 р. [375]. 

Протягом 2018 р. на третє місце після ДРК та М’янми за кількістю біженців, 

що нею скористалися, вийшли громадяни України: 2635 осіб, або 12% від 

загальної кількості [376]. Участь у переселенні в якості приймаючої сторони 

бере лише невелика кількість країн: окрім США, які залишаються серед них 

провідними, місця надають також Австралія, Канада, ФРН тощо.  

За результатами спільного дослідження, проведеного українськими, 

польськими та угорськими науковцями, кожний десятий з опитаних 

незаконних мігрантів висловив бажання добровільно повернутися до країни 

свого походження, a y разі оплати проїзду, кількість бажаючих зросла б 

майже вдвічі [132]. Починаючи з 2004 р., представництвом МОМ у Варшаві 

здійснюється безкоштовне добровільне повернення до України осіб, які 

втратили дозвіл на проживання, отримали відмову в наданні статусу біженця 

або стали жертвами торгівлі людьми. Лише протягом 2011 р. у такий спосіб 
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виїхали додому понад 1600 мігрантів. У разі потреби, послуги включають в 

себе безкоштовне житло, забезпечення предметами першої необхідності та 

лікування на території Польщі, отримання нового закордонного паспорту в 

українському дипломатичному представництві, надання матеріальної 

допомоги на отримання в Україні вищої освіти або початок господарської 

діяльності [377, c. 62-79]. Стандартна процедура триває близько двох тижнів, 

відсоток повторних повернень до Польщі дуже низький, незважаючи на 

відсутність заборони в’їзду. Фонд українсько-афганської дружби у 2012 р. 

придбав 60 квитків для повернення до Афганістану співгромадян, які 

розпродали там останнє майно на оплату подорожі, але зневірилися отримати 

притулок в Одесі. Заступник його голови М. Тахір оцінив загальну кількість 

таких членів земляцтва у місті в приблизно 350-500 осіб [378]. 

Основний недолік таких програм: надання мігрантом згоди на 

залишення країни, як правило, має формальний характер. Зменшуючи попит 

на послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон у 

короткостроковій перспективі, добровільне повернення не усуває причин 

незаконної міграції як такої. Це означає ризик повторного виникнення в 

«клієнта» мотиву на незаконне переправлення за вже знайомим маршрутом у 

разі продовження впливу негативних життєвих чинників, що спонукали його 

до попереднього виїзду (у тому числі й за умови, якщо надання згоди на 

добровільне повернення під загрозою примусового видворення чи іншого 

стягнення не було вимушеним, а дійсно супроводжувалося бажанням 

залишити країну незаконного перебування) [88, p. 73; 241, р. 16-19]. У разі, 

коли знайти іншу країну для переїзду не вдається, такі особи не виявляють 

бажання реінтегруватися та намагаються виїхати знову, у тому числі 

незаконними способами, змінюючи ПІБ в паспорті або інші особисті дані, – 

подібно до громадян Таджикистану, що були вимушені покинути РФ [379]. 

Один із таких розповідає: «Говорять, що в Росії тяжко, погано, там наших 

принижують. А тут хіба ні? Багато депортованих приїздять сюди (до 

Душанбе, – Прим. авт.), вишукуються поблизу Зеленого базару та стоять там 
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годинами. Очікують хоч на якусь роботу. Важко жити, коли твої діти 

потребують навіть найнеобхіднішого» [380]. Як ми вже могли переконатися, 

ускладненим є й отримання достатнього фінансування з боку держав, що 

беруть участь у відкритті гуманітарних коридорів чи програмах переселення 

УВКБ ООН, – попри виділення ними все більш колосальних сум на заходи 

стримування.  

Підсумовуючи викладене, робимо висновок про те, що саме стратегія 

спрощення перетинання державного кордону з дотриманням передбаченого 

законом порядку має вирішальне значення для зменшення попиту на 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України. З одного 

боку, такі заходи є найбільш прийнятними з точки зору реалізації права 

мігрантів на свободу пересування та свободу вибору місця проживання 

(якнайширше забезпечення якого відіграє головну роль у запобіганні діянь за 

ст. 332 КК України), з другого ж – вимагають набагато менших бюджетних 

витрат, ніж стримувальна та соціально-економічна стратегії, особливо з 

урахуванням того факту, що шляхи викорінення причин незаконної міграції з 

третіх держав лежать далеко за межами України. 

 

 

3.3. Стратегії зменшення пропозиції з незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України 

 

Переважна більшість заходів запобігання незаконному переправленню 

осіб через державний кордон України, розроблених на цей час у національній 

кримінологічній науці, належать до стратегій зменшення пропозиції з його 

вчинення. Такі стратегії покликані змушувати осіб, які вже залучені до цієї 

злочинної діяльності або ймовірно можуть її розпочати, утримуватися від 

вчинення дій, передбачених ст. 332 КК України. Вони мають стримувальний 

та соціально-економічний характер, за традиційною класифікацією 
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відносячись і до загальносоціального, і до спеціально-кримінологічного, і до 

індивідуального рівня (у разі окремого виділення останнього). 

Думки опитаних нами співробітників ДПСУ щодо найбільш 

ефективних заходів запобігання діянням за ст. 332 КК України є доволі 

передбачуваними. Пріоритет надається зменшенню пропозиції шляхом 

стримування злочинців, а саме – посиленню юридичної відповідальності за 

порушення прикордонного і міграційного режиму (на користь чого 

висловилися 80% респондентів), удосконаленню інженерно-технічних 

засобів прикордонної охорони (майже 57%), боротьбі з корупцією у 

правоохоронних органах (39,2%) та активізації профільного міжнародного 

співробітництва (34,7%). Водночас меншою підтримкою користується 

підвищення рівня життя у прилеглих до державного кордону населених 

пунктах (32,3%), а особливо низькою – спрощення перетинання державного 

кордону з дотриманням установленого порядку (12,3%). Криміналізацію 

незаконного перетинання державного кордону України не підтримують лише 

21,1% прикордонників, а 11,3% вважають за доцільне обмежити її дію лише 

громадянами Російської Федерації (серед представників гуманітарних 

організацій – 31,2% та 8,2% відповідно). До декриміналізації ч. 1 ст. 332 КК 

України схвально ставляться іще менше охоронців державного кордону – 

15,8%, інші 6,8% – лише у разі закінчення військових дій (для порівняння, у 

гуманітарних організаціях – 41% та 19,7%). Це може пояснюватися, в першу 

чергу, бажанням респондентами збільшення фінансування відомства.  

Частину запобіжних заходів розглядуваної групи було закріплено 

Указом Президента України «Про Концепцію державної міграційної 

політики» від 30.05.2011 р. № 622, положеннями якої передбачаються 

посилення відповідальності за пов’язані з незаконною міграцією 

правопорушення та внесення відповідних законодавчих пропозицій; 

підвищення ефективності прикордонного та внутрішнього міграційного 

контролю; посилення взаємодії державних органів та участі України у 

міжнародному співробітництві в зазначеній сфері [381]. Після початку 
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військового конфлікту у 2014 р. основна увага зосередилася на забезпеченні 

технічного захисту лінії державного кордону з Російською Федерацією 

шляхом створення перешкод для його незаконного перетинання поза 

пунктами пропуску. Рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту 

України та зміцнення її обороноздатності» від 28.08.2014 р. стало правовою 

підставою для виділення урядом 100 млн грн. у вересні та 235 млн грн. у 

листопаді того ж року на недофінансовані раніше проекти укріплення 

державного кордону з РФ. Розпорядженням КМУ від 11.11.2015 р. було 

схвалено Концепцію Державної цільової правоохоронної програми 

«Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 р. 

Її метою визначається підвищення рівня облаштування державного кордону, 

технічне переоснащення суб’єктів інтегрованого управління кордонами 

сучасними зразками озброєння, військової техніки, системами спостереження 

і контролю, забезпечення їх спроможності протидіяти існуючим та 

потенційним загрозам і готовності до охорони тимчасово неконтрольованих 

ділянок державного кордону після відновлення контролю над ними [205].  

3 вересня 2014 р. на засіданні КМУ було оголошено про початок 

фортифікаційного проекту «Європейський вал», більше відомого як «Стіна». 

Планувалося протягом 6 місяців із залученням 300 одиниць техніки 

побудувати оборонні споруди, шляхи, системи спостереження по всій 

довжині російсько-українського суходільного кордону, також мало бути 

облаштоване морське узбережжя держави та демаркаційна лінія на межі 

Кримської автономії. Станом на 8 серпня 2016 р. готовність будівництва 

складала 10,5%, витрати ж на нього сягали 422,8 млн грн. На 7 серпня 2017 р. 

проект був виконаний на 15%, було облаштовано 274,6 км протитанкових 

ровів, 179,9 км доріг, 84 км огороджень, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 6 

спостережних веж. Загальна сума бюджетного фінансування спочатку 

оцінювалася у 4 млрд грн. Однак за браком коштів передбачуваний обсяг 

зменшився до 66 млн євро (майже 2 млрд грн.), а згодом – іще вдвічі (до 33 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F
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млн євро). При цьому протягом 2015-2016 рр. фактичні видатки на виконання 

проекту склали 600 млн грн. [382]. 

У серпні 2017 р. трьом посадовим особам управління капітального 

будівництва ДПСУ, посереднику та керівникам трьох будівельних фірм було 

повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України через невідповідність 

кількісних показників бюджетних витрат та фактично виконаних робіт. 

Відносно ж ефективності «Стіни» як засобу запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон, то за кількістю винних, 

обвинувальні вироки щодо яких за ст. 332 КК України набрали законної 

сили, Харківська область вперше з 2012 р. випередила Закарпатську та 

Одеську: 14 засуджених проти 8 та 9 відповідно. Рівень судимості у 

Сумській, Чернігівській та Луганській областях – в межах середніх 

показників попередніх років. Такими є офіційні дані ДСА України за 2017 р.; 

за 2018 р. Сумська область зрівнялася з Закарпатською (по 9 осіб), в 

Харківській та Одеській – по 8 засуджених. Минулого року Харківська 

область (8 осіб) знову випередила Закарпатську та Одеську (6 та 5 

відповідно), а у Луганській були засуджені вже 9 переправників. Отже, 

позитивних змін у статистиці після зведення «Стіни» не відбулося. 

В той самий час саме посиленим патрулюванням та інженерно-

технічним захистом західного кордону України можна пояснити регулярні 

випадки на кшталт такого повідомлення ДПСУ: «Незважаючи на погодні 

умови та майже метровий шар снігу в горах, переправники скерували 

незаконних мігрантів, які звикли зовсім до іншого клімату, самостійно 

пробиратися лісом до державного кордону. Відмітимо, що бажання 

протиправних ділків швидко заробити гроші вже не раз призводило до 

непоправних наслідків, зокрема і гибелі «мандрівників». Замерзлих та 

знесилених іноземців виявили у гірській місцевості, коли вони намагались 

дістатися Словаччини» [383]. Після встановлення жорсткого кордону між 

Україною та ЄС у лексиконі прикордонників з’явився термін «підсніжники» 

– для позначення загиблих мігрантів, тіла яких знаходять у горах щойно зійде 
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сніг. «Ми загрузли в снігу, не могли йти ані вперед, ані назад. Я спробував 

встати, але впав, мої ноги по коліно були обморожені. Я їх не відчував. 

Навіть не уявляв, що сніг може завдавати такий біль», – пригадує малієць Б. 

після втрати аналогічним чином обох ступень через закриття державного 

кордону Франції з Італією [384]. Натомність на менш захищених ділянках 

державного кордону України, як свідчить проведене нами вивчення архівних 

кримінальних справ та проваджень, злочинці зазвичай доставляють 

«клієнтів» безпосередньо до лінії кордону, після чого останніх зустрічають 

співучасники вже з іншого боку, що значно зменшує небезпеку для життя та 

здоров’я порівняно із залишенням на «дальніх підступах». Крім проведення 

фортифікаційних робіт, також вказується на можливість залучення 

підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України до виконання 

завдань з підвищення захисту державного кордону [19, c. 180] – однак досвід 

участі військовослужбовців США, Мексики та Греції в охороні державних 

кордонів дає підстави для віднесення цього заходу до стратегій зменшення 

попиту на незаконне переправлення осіб через державний кордон, оскільки 

такі політичні рішення мають на меті скоріше відлякування та затримання 

мігрантів, аніж переправників [385; 386]. Красномовною є заява військових 

строкової служби 50 підрозділів Збройних сил Греції про небажання 

виконувати подібні завдання [387]. 

Тим не менше, велика кількість осіб, що незаконно переправляються 

через західний кордон до ЄС, опиняються в Україні із дотриманням 

передбаченого законодавством порядку (за оцінками правоохоронців, 

близько 30% від загальної кількості) [123]. Вище вже зазначалося, що одним 

із найпоширеніших способів в’їзду з такою метою виступає прибуття під 

виглядом студентів. Відтак, дослідниками пропонується впровадження 

жорсткіших візових правил, особливо щодо громадян «країн міграційного 

ризику», з’ясування дійсної мети в’їзду до України на етапі проведення 

співбесід з претендентами, посилення контролю державного кордону при 

перетинанні його іноземцем з доступом правоохоронних органів до цієї 
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інформації, встановлення певних гарантій перебування іноземця в державі та 

його повернення на батьківщину (таких як грошова застава, зворотний 

квиток та медична страховка), покладення на навчальні заклади обов’язку 

погоджувати кожного претендента з органами державної влади, 

унеможливлення видання одній особі кількох запрошень на навчання, 

посилення контролю за фірмами-посередниками в оформленні документів на 

в’їзд до України і навіть винесення системи зарахування іноземних студентів 

за межі держави з проведенням усіх попередніх процедур в країнах 

походження вступників [23, с. 74; 215, с. 53-56]. 

Подібно до заходів з укріплення охорони державного кордону, на 

заваді реалізації таких стримувальних процедур знову стають надто значні 

складнощі. По-перше, у цілій низці «країн міграційного ризику» (Лівія, 

Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, деякі держави Тропічної Африки) можливість 

абсолютно достовірної перевірки поданих документів та особи претендента 

на в’їзд відсутня, оскільки частина їх територій контролюється офіційною 

владою лише номінально. По-друге ж, в інших випадках ефективність 

наведених заходів легко зводиться нанівець одержанням неправомірної 

вигоди від потенційного незаконного мігранта. Як стало відомо у 2006 р., 

візовий відділ посольства Швейцарії в Ісламабаді фактично був взятий під 

контроль пакистанськими переправниками внаслідок корумпованості його 

посадовців [388, p. 103]. В подальші роки співробітники протокольної 

служби МЗС Бельгії організували незаконне оформлення дипломатичних 

паспортів та видали принаймні 300 дозволів на проживання особам, 

пов’язаним із російською мафією [389, p. 190], а у Сенегалі було викрито 

одразу дві схеми багаторічної торгівлі візами з боку співробітників 

західноєвропейських дипломатичних представництв, завдяки яким тисячі 

мігрантів могли в’їхати до країн ЄС [89, p. 10]. Тобто, замість ускладнення 

діяльності переправників, введення нових обмежень в міграційному режимі, 

навпаки, збільшує привабливість зайняття цим злочинним бізнесом для 

службових осіб, які мають відповідні повноваження. «Переправлення нагадує 
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гру на фінансових ринках: чим вище ризики, тим вище й дохідність. Якщо 

ризики будуть збільшуватися за рахунок посилення системи контролю, 

просто зростатимуть такси. А одночасно – розроблятися більш витончені 

способи його вчинення, приховування слідів та виведення заробленого за 

рубіж. Репресії або їх шоу лише підтримують ціну на послуги на 

максимально вигідному рівні», – прокоментували наведені відомості в 

Асоціації жінок-мігранток Мальти (MWAM). 

Відтак, основним напрямом скорочення пропозиції з незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України мала б стати боротьба з 

корупцією серед представників державної влади. Заклики до посилення таких 

дій в Україні дійсно є повсюдними [390]. Просто наведемо деякі офіційні 

статистичні дані: сукупні бюджетні видатки за 2015-2019 рр. лише на 

діяльність спеціалізованих антикорупційних органів визначені на рівні 5,1 

млрд грн., при цьому протягом 2015 р. повернути до бюджету вдалося 100,1 

тис. грн. із 500 млн запланованих до конфіскації за вчинення корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень, за 2016 р. – 164,9 тис. грн. із 7,7 

млрд очікуваних, а за перші 8 місяців 2018 р. – 65,7 тис. при 4,7 млрд грн. 

загальної суми, запланованої до конфіскації до кінця року [391]. Це дає 

підстави говорити про перетворення корупції з відхилення від норми на 

спосіб державного управління. 

Замість подальшої активізації антикорупційної діяльності, Т. Є. 

Огнєвим вказується на необхідність проведення широкого комплексу 

загальносоціальних заходів з підвищення економічного добробуту населення, 

а також працевлаштування жителів прикордонних територій у віці 30-50 

років, оскільки безробітні чоловіки цієї вікової категорії, як було встановлено 

нами вище, переважають серед засуджених за ст. 332 КК України [19, c. 184]. 

На вересень 2018 р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій у Закарпатській області дорівнювала 

8406 грн. [392] або 300 доларів США за офіційним курсом валют на цей же 

час. Для порівняння, лише щотижнева додаткова винагорода за розміщення 
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незаконних мігрантів у будинках жителів прикордонних населених пунктів 

Закарпаття в очікуванні переправлення до ЄС становить близько 20 доларів 

США з кожної особи [135]. Згідно ж із результатами нашого вивчення 

архівних кримінальних справ та проваджень за ст. 332 КК України за один 

злочинній епізод зазвичай переправляються від двох до чотирьох осіб. Таким 

чином, ефективно конкурувати за прибутковістю з цією діяльністю в регіоні, 

де відсутні високотехнологічні виробництва, на цей час здатна лише 

контрабанда тютюнових виробів, бурштину та лісу.  

Декілька експортно орієнтованих промислових підприємств з 

сучасним обладнанням та іноземним капіталом існують у Мукачевому, але й 

на них середні зарплати не набагато перевищують показники в цілому по 

області. Навесні 2016 р. у Яворівському районі Львівської області, що має 

спільний кордон із Польщею, відкрився завод компанії «Fujikura» з 

виробництва електричних мереж для автомобілів. «Умови праці жахливі, 

далеко не європейські чи японські», «Хто багато говорить, довго не 

затримається», «Помри, але дай норму», «Не йдуть туди працювати ті, хто 

має хоч трохи поваги до самого себе», «Завод хоч і новий, і обладнання 

сучасне, але відчуття рабства не покидало», – так характеризують 

підприємство у відгуках персоналу. Схожим є становище працівників 

автозбирального заводу в місті Крайова з протилежного боку від західного 

кордону України, на думку яких, вони знаходяться «в рабстві у Форда» та 

отримують «зарплатню Третього світу» [393]. Якщо ж транснаціональні 

корпорації стикаються з потребою поліпшення стандартів праці, виробництва 

просто закриваються та переміщуються до місць з більш привабливим 

інвестиційним кліматом. 

Досвід півночі Мексики дозволяє зробити висновок про те, що навіть 

за умов кращої оплати праці, ніж має місце в Україні, зайнятість у великій 

промисловості є прийнятною альтернативою далеко не для всіх 

«практикуючих» та потенційних злочинців прикордоння. «Стягуючи однією 

рукою робітничі маси до великих фабричних центрів, сучасний 
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капіталістичний прогрес іншою рукою позбавляє їх останніх жалюгідних 

залишків розумової самостійності, – писав Є. І. Лозинський задовго до ідей І. 

Ілліча й Н. Крісті про те, що «індустріалізація не передбачає прогресу». – 

Весь сучасний прогрес є, в сутності, розвиток, «удосконалення» форм 

насильства, експлуатації, обману, блюзнірства, жорстокості, посилення 

масової стадності та автоматичності, і співати йому гімни, схилятися перед 

його розумністю та доцільністю можуть лише ті, кому він несе добробут, 

щастя, силу, владу. У пролетаріату ж може та повинен бути лише один вирок: 

вічне прокляття…» [394]. 

На хвилі економічної кризи кінця 2000-х рр. та ускладненого 

отримання дозволів на працевлаштування та проживання в країнах, 

популярних серед українських мігрантів, частина з них повернулася до 

Закарпаття, де розпочала реконструкцію архітектурних пам’яток, розвиток 

туристичної інфраструктури та народних промислів. «Тільки за останні два-

три роки (до 2013 р. – Прим. авт.) відкрито понад 100 нових туристичних 

маршрутів: винні, медові, кулінарні, військові, велосипедні, повітряні, водні, 

дитячі  тощо. Буквально щотижня у краї відбуваються різні фестивалі – усе 

це надзвичайно цікавить туристів» [395]. Наявний у регіоні й чималий 

потенціал для екологічного туризму, який може бути набагато 

привабливішим для частини європейських гостей, ніж орієнтовані на 

туристичний потік міста. Та за умов, коли загальна економічна ситуація у 

країні розвивається за сценаріями соціологічної праці Н. Кляйн «Доктрина 

шоку» [396], всього цього явно недостатньо для виходу більшості 

прикордонних населених пунктів з глибоко депресивного стану. До того ж 

активна розбудова туристичної та рекреаційної галузі має наслідком 

зростання плати за житло в популярних серед відвідувачів районах, відтак, 

погіршуючи становище малозабезпеченої частини мешканців [397, p. 12-13]. 

Працевлаштування ж у цій сфері часто лише сезонне, особливо серед молоді. 

Інша небезпека інфраструктурних мегапроектів – можливе запозичення з 

Мексики схеми закріплення земель за окремими групами населення, що 
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дозволяє там законно та необмежено укладати угоди з інвесторами на 

використання території лісів і долин, з виселенням інших громад силою. 

Поштовх до кардинального підвищення якості життя гірських районів 

на «Дикому Заході» України в принципі здатна дати мільпа – «ліс у лісі», 

широко поширений у Південній Мексиці, Гватемалі та Белізі [398, p. 11, 47, 

53], успішно опробований і за їх межами [399, p. 48-51]. Протиставляючи 

таку форму гармонійного високоврожайного господарювання конвеєрним 

фабрикам північного кордону як загальносоціального засобу запобігання 

злочинності, К. Сол стверджує: «Лісовий сад дає та передбачає всі необхідні 

нам рішення, екологічно та політично: він виробляє високоякісну їжу, 

регенерує лісові масиви, запобігає ерозії, підвищує родючість ґрунтів, 

зберігає та розширює біорозмаїття, очищує та ефективно використовує воду, 

не утворює відходів, не використовує викопного палива, пестицидів або 

штучних добрив. Суспільні відносини у лісовому саду вимагають вільної 

асоціації та децентралізації, замінюючи відчужену працю та механізацію 

посиленням кваліфікованої робочої сили та екологічних знань» [315]. На 

одній ділянці можуть вирощуватися деревина для будівництва, фруктові 

породи, кукурудза, бобові тощо. Важливість мільпи для життя народу майя в 

часи, коли щільність його населення набагато перевищувала сучасну, 

визнавалася конкістадорами, для яких винищення лісових садів було 

ключовим аспектом контрповстанських стратегій. Порівняно легкою є й їх 

адаптація до неспрятливих змін клімату [267]. 

Більше того: чи не найтяжчі наслідки створення вільної економічної 

зони у наповненому зброєю та наркотиками краї продемонструвало 

прикордонне місто макіладор Сьюдад-Хуарес, сумну відомість якому приніс 

термін «феміцид». Принаймні 370 молодих жінок були вбиті тут у 1993-2001 

рр. – жительки бідних кварталів, здебільшого віком від 16 до 24 років, 

причому тіла багатьох були розчленовані, знівечені або зґвалтовані. 

Встановлено, що 30,4% діянь належать до сімейного насильства, а 12,6% 

були вчинені під час розбійних нападів чи сусідських конфліктів [400, p. 82], 
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та у зв’язку із недостатньою кількістю засуджених мотиви решти злочинців 

достеменно не відомі. Припускається, що це часто могло бути помстою з 

боку наркокартелів за зменшення їх грошових надходжень через 

працевлаштування на фабриках, або з боку молодих безробітних чоловіків із 

патріархальних сімей, на думку яких, жінки не повинні відбирати робочі 

місця [401; 402]. Однозначно можна говорити лише про те, що рівень убивств 

пішов на спад одразу із закриттям частини «потогінних будинків», 

зменшившись з 40 облікованих випадків у 2001 р. або 41 протягом 2002 р. до 

28 та 20 в наступні два роки відповідно [400, p. 82]. 

Можливість перетворення України на «збиральний цех Європи» 

ефективно запобігати незаконному переправленню осіб через державний 

кордон легко спростовується широкою поширеністю цього злочинного 

бізнесу і в самому ЄС. Варто мати на увазі, що існування розглядуваного 

явища забезпечується не лише відсутністю засобів до існування, але й 

небажанням частини злочинців займатися відчуженою роботою за наймом 

взагалі. Всеохоплююча перебудова економіки та громадського життя на 

засадах общинності та партисипативності дозволяє відомою мірою вирішити 

й цю проблему [403]: та ж мільпа не забезпечує таких високих прибутків, як 

діяльність у складі верхівки та середньої ланки злочинних організацій, проте 

феномен самостійного переправника – так званого «койота» – став типовою 

злочинною професією саме в північних мексиканських штатах. Зважаючи на 

масштабність міграційних потоків до Мексики з центральноамериканських 

держав «трикутнику смерті», навряд чи можна це пояснити тільки їх 

безвізовим режимом із нею. Крім того, можемо вести мову й про зниження 

таким чином віктимності тих, хто вирішить покинути зайняття незаконним 

переправленням осіб через державний кордон попри заперечення з боку 

співучасників: у «нічийній» сельві віддалених місцевостей Колумбії, де 

селянськими об’єднаннями та позапартійними органами традиційної влади в 

рамках Гаванських мирних угод 2016 р. впроваджується добровільна заміна 

плантацій коки вирощуванням легальних культур, десятки вбивств 



 181 

соціальних лідерів пов’язуються з реалізацією ними таких намірів, однак 

небайдужість інших общинників подеколи дозволяє і уникнути нападу [404; 

405, p. 17-18].  

Ще за сторіччя до сучасних технологічних досягнень – лише на 

підставі здатності раціональної організації звести людську працю у створенні 

матеріальних благ до необхідного мінімуму – П. О. Кропоткін пропонував: 

«Поставте фабрики та майстерні прямо в гущавині, посеред ваших полів та 

садів! Звісно, не ті великі підприємства, які обробляють величезні маси 

металу та яким краще стояти у визначених їм самою природою місцях, а 

незліченне розмаїття майстерень та фабрик, які необхідні для того, щоб 

задовольняти безкінечні тонкощі смаку цивілізованої людини. Не ті фабрики, 

де діти втрачають вигляд дітей, а ті повні повітря, гігієнічні та економні 

робочі зали, де людське життя буде цінуватися більше, ніж машини або 

надприбутки, фабрики, які ми й зараз час від часу випробовуємо, де 

займаються тим родом діяльності, який більше відповідає схильностям (…) І 

тоді ми здивуємося, побачивши, з якою легкістю та швидкістю будуть 

задоволені наші потреби та виготовлені тисячі предметів розкоші» [406, c. 

194-195]. «І в цих словах ще стільки свіжості, вони так добре приходяться до 

потреб теперішнього часу, що здаються сказаними лише вчора, – резюмував 

у схожому контексті його ідейний натхненик. – Джерело не вичерпується від 

того, що, позбавившись людей, які берегли його в чистоті, ми з недбалості, з 

легковажності допустили завалити його мотлохом марнослів’я. Відкинемо 

цей мотлох – і ми побачимо, що у джерелі ще б’є живим ключем струмінь 

правди, здатний, хоча б частково, втамувати нашу спрагу» [407, c. 9]. 

У зв’язку із нерозробленістю в сучасній українській науці та практиці 

питань, про які йде мова, вважаємо за необхідне ще раз звернутися до 

зарубіжного досвіду, який дозволив би ґрунтовно пояснити наші пропозиції. 

Спеціальна доповідачка ООН з права на їжу Х. Елвер також закликає уряди 

стимулювати перехід від сільськогосподарської індустрії до локального 

виробництва з використанням агроекологічних методів (але не уточнюючи, 



 182 

якими при цьому мають бути організаційна структура та форма власності), 

підтримувати екологічну сталість та продовольчу демократію [408, p. 24]. 

«Задача буде полягати в тому, щоб все більше розширювати цей шлях 

спілкування з іншими громадами та іншими народами, – вважає гвінейський 

соціолог М. де Баррос. – Це означає, що чим більше ми обмінюємося 

досвідом, тим більше можемо думати про моделі сталості, з процесами 

перенесення навичок та активів як форми емансипації та подолання 

залежності від ринків і способу життя, які є більш згубними» [409]. 

Проілюструємо це кількома успішними прикладами. 

Дати селянам можливість не шукати роботи у містах та врятувати 

сільську культуру Куби від її знищення поверненням острова до світової 

ринкової економіки, «щоб знову прийшли та панували зарубіжні компанії», 

вирішив Ф. Р. Фунес Монсото, отримавши PhD в галузі агроекології. 

Створена у 2011 р. на 8 гектарах покинутих та зарослих кам’янистих пагорбів 

ферма «Finca Marta» розглядається ним в якості радикальної альтернативи як 

капіталістичному агробізнесу, так і державній моделі землекористування 

1960-х рр., наслідком якої став імпорт 60-80% продовольства. Господарство 

та його іригаційні системи працюють на відновлювальній енергії і воді 

власного видобутку, даючи понад 60 сортів овочів, трав та фруктів, які 

вирощуються на ретельно терасованих посадкових рядках та 

розмежовуються живими загородженнями, що також слугують середовищем 

для життя птахів. Продукція є вельми затребуваною у столичних ресторанах 

[410]. Схожа діяльність ведеться членською структурою «Via Campesina» – 

Союзом сільськогосподарських робочих комітетів (UAWC) – в прикордонних 

областях Палестини [411]. 

Необхідно підкреслити: будь-які подібні виробничі одиниці та 

культурні простори перестають бути надійною гарантією запобігання 

корисливій злочинності в довгостроковій перспективі у разі їх перетворення 

з «наступальних дій» на форму ескапізму або ж, навпаки, їх поглинення 

навколишньою комерційною системою капіталізму з поступовою 
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трансформацією учасників на акціонерів. Таке поглинення відбулося, 

наприклад, з сільськогосподарськими кооперативами Північної Італії [412, c. 

6]. Окрім залежності від нестабільних ринкових цін на продукцію, 

авторитарної внутрішньої структури та різкої диференціації колективу в 

оплаті праці, мова йде про таке явище, як «самоексплуатація»: необхідність 

більше працювати, ніж у приватному секторі, та отримувати при цьому 

меншу винагороду під загрозою нерентабельності справи (серед прикладів з 

минулого можемо згадати досвід Югославії, де ринкова конкуренція 

«переданих колективам» підприємств викликала розорення менш успішних з 

них та відтік населення до Західної Європи, а також посилення розриву між 

благополучнішими північними та відсталими південними регіонами [413, p. 

86]). «Звісно, кооператив народжується в ізоляції, якщо не розглядати його в 

рамках глобальних зв’язків. Небезпека переродження вельми реальна, і ми 

завжди пам’ятаємо про це. Але все може змінитися, якщо в цій роботі беруть 

участь більше товаришів та якщо існує мережа різноманітних кооперативів і 

самоврядних груп, пов’язаних між собою», – вказує Д. Лігуоре, активний 

учасник лібертарного експерименту у 6-тисячному гірському муніципалітеті 

Спеццано-Альбанезе в одному з найбідніших районів на Півдні країни [414]. 

Ефективність кооперації та комунітаризму вважаємо доведеною не 

лише у продовольчій галузі. Одним із основних постачальників іммігрантів 

(які, щоправда, офіційно не вважаються такими) до материкової частини 

США є заморська територія Пуерто-Ріко, де занедбаність інфраструктури у 

поєднанні з економікою, заснованою на індустріалізованому землеробстві та 

шкідливих промислових підприємствах, призвела до повного соціального 

колапсу внаслідок урагану «Марія» у вересні 2017 р. (за три місяці після 

офіційного оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями у розмірі 123 

млрд доларів США). Близько десятка кооперативів на острові створили 

громадську систему сонячних батарей: коли колоніальна адміністрація 

звернула увагу на відсутність електрики в населення, зруйноване гірське 

містечко Маріана було забезпечене безкоштовним світлом вже два місяці 
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[415]. Американська автономна мережа «Mutual Aid Disaster Relief» збирала 

кошти для встановлення модульних водних та сонячних систем в 

постраждалих сільських районах, а також займалася створенням безоплатних 

клінік спільно з місцевими низовими групами медичної допомоги, такими як 

«Taller Salud» та «Sanando Puerto Rico» [416]. 

«Замість масивних НУО, таких як Червоний Хрест, пожертвуйте 

локально, – закликає К. О’Коннелл. – Ці групи мають величезні накладні 

витрати, і як тільки станеться чергове лихо, вони зберуться та вирушать далі, 

перш ніж будуть задоволені довгострокові потреби громади. З іншого боку, 

підтримувана спільнотою допомога може йти безпосередньо до людей, які 

потребують її більше за всіх, оминаючи накладні витрати та тяганину. $50, 

які ви надасте місцевій організації, будуть чудовою подарунковою карткою, 

яка, можливо, опиниться в руках бездокументної особи, чия сім’я голодує, 

але яка боїться наблизитися до звичайних притулків». 

Меншим є досвід широкомасштабної автономної трансформації 

міських територій, які в іншому випадку були б приречені на цілковиту 

маргінальність, однак з 2010 р. і він значно збагатився [417, p. 107]. В якості 

зразка можемо навести Еррекалеор в місті Віторія-Гастейс, що у Країні 

Басків. Цей робітничий район, збудований для мігрантів з півдня Іспанії на 

хвилі промислового буму 1950-х рр., на початку 1980-х став поступово 

порожніти через низьку якість житла, віддаленість від міського центру та 

скорочення зайнятості на заводах. У час підйому ринку нерухомості 

муніципалітет вирішив знести будинки під побудову нових, однак на заваді 

планам постала криза 2008 р. Район залишався покинутим напризволяще, 

поки група студентів не розпочала проект «Errekaleor Bizirik!» – «Еррекалеор 

живий», зайнявши першу будівлю на початку осені 2013 р. Згодом 

встановилися зв’язки університетського руху з ширшою громадськістю, а до 

структури, яка проголосила антикапіталістичний характер та керується 

загальними зборами, входять близько 150 осіб – не лише молодь, але й різні з 

точки зору соціального та культурного походження сім’ї, в тому числі жителі 
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старшого віку, що вирішили повернутися. Чималі зусилля з реставрації 

будівель виявилися недаремними, наповнивши потенційно криміногенне 

місце активним життям – з кінотеатром, бібліотекою, початковою школою, 

концертним залом, типографією, пекарнею та громадським садом [418]. 

Забезпечивши себе харчуванням, у жовтні 2017 р. район розпочав перехід до 

енергетичного суверенітету після зібрання майже 110 тис. євро для сонячних 

панелей [419]. Дні спільної праці в Еррекалеорі приваблюють гостей з усього 

Баскського регіону. 

Так чи інакше, при тому, що світовий ринок і за теперішньої  

продуктивності праці перенасичений товарами, відновлення природних 

ресурсів не відповідає темпам їх вичерпання, а сучасна економіка вже 

створює потреби штучно, більшість населення планети досі споживає нижче 

достатнього рівня. Підпорядкування виробництва інтересам отримання 

прибутку замість задоволення людських потреб призводить до обмеження 

доступності матеріальних благ задля уникнення падіння цін на них – але, на 

перший погляд, планування економіки у формі асоціації виробників та 

споживачів, «генеруючи ресурси, які інвестуються назад у громаду, 

забезпечуючи її членів товарами за розумними цінами та приносячи дохід» 

[420, p. 41], може здійснюватися лише в невеликих сільських поселеннях. 

Тим не менше, практика свідчить про можливість успішного функціонування 

такої федеративної моделі навіть у мегаполісах – як в одному з районів 

Брюсселя, де 2 тис. мешканців після кількох років підготовки створили 

сусідський супермаркет, самостійно визначаючи, які товари закуповувати в 

фермерів. Покупцями в ньому можуть бути лише учасники об’єднання, для 

вступу до якого слід сплачувати 100 євро на рік, працювати ж кожен має раз 

на місяць (по 2 год. 45 хв. за індивідуальним графіком). Оплати за таку 

працю ніхто не отримує, однак частина товарів коштують дешевше, ніж не 

завжди якісна продукція у великих торгівельних мережах. Подібна ж 

структура у Парижі нараховує 3 тис. членів, а в нью-йоркському боро 

Бруклін – 17 тис. [421]. 
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Національна практика вже знає принаймні один релевантний приклад: 

130 переселенців з Донбасу та Криму утворили першу в сучасній Україні 

сільськогосподарську комуну у селищі Маяки під Одесою (неподалік якого 

раніше були вчинені 4 діяння з вивчених нами кримінальних проваджень за 

ст. 332 КК України), в колишньому дитячому таборі. Серед іншого, за 

фінансової підтримки МОМ у грудні 2016 р. там було відкрито оснащену 

передовим обладнанням теплицю на суму 10 тис. доларів США, здатну 

щороку приносити прибуток в межах 3 тис. доларів. «Ніхто нікого ні до чого 

не змушує, кожен приймає свій наряд – і йде робить, виконує свою роботу» 

[422]. На середину 2017 р. залишалося близько 45 комунарів. Цікавим 

східноєвропейським досвідом є й утворена з 2008 р. мережа поселень 

Сквошино в Псковській області РФ поблизу кордону з Естонією, де постійно 

мешкають кілька десятків осіб та стільки ж тимчасово, і також постачаються 

товари до міста [423]. Впровадження подібного способу виробництва на 

українському селі є перспективним зважаючи на негативне ставлення 

більшості населення України до відкриття ринку землі 

сільськогосподарського призначення, його архаїчно-синкретичну 

правосвідомость та традиційну орієнтацію на побутове самозабезпечення, а в 

периферійних західних регіонах – і значну незвиклість до режиму 

«промислового деспотизму» з жорсткою централізацією економіки загалом 

[424, c. 58; 425, c. 46] (подекуди можна навіть вести мову про часткове 

збереження сільської общини у формі великих сімей). Перешкодою для 

активного розвитку процесу стає переважно індивідуально-конкурентний 

характер такого самозабезпечення, поширене в масах «зневажливе ставлення 

не лише до іншої людини, а іноді й до себе» [426, c. 23], «знесиленість» 

українського суспільства еміграцією та неодноразово висловлена 

зацікавленість європейського бізнесу в подальшому надходженні дешевої 

деревини з регіону Українських Карпат. Так ситуація із загальносоціальним 

запобіганням злочинності в Україні наближається до найгірших 

латиноамериканських реалій: «Території руйнуються та звільняються від 
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населення. Але не просто з пристрасті до руйнування, а для того, щоб згодом 

відновити та заново впорядкувати їх (…) Відновити території та відвести на 

них людям місце, яке визначать закони ринку» [184, c. 318-319]. Кінцевою 

метою цього вбачається знищення будь-яких спільних зв’язків між людьми 

та просторами, які вони населяють: їх індивідуалізація, підкорення та 

залежність від зовнішніх сил, що стане передумовою дотримання 

раціональності чистого прибутку [427]. 

Проблемним є й отримання можливостей для законного заробітку 

іноземними громадянами, що постійно або тимчасово проживають на 

території України (особливо таких, які б були прийнятними для тих із них, 

хто має рідних на Заході). «Ситуація з адаптацією африканців в Україні не 

оптимістична. З вищою освітою і з дуже високою кваліфікацією знайти 

роботу тут практично неможливо. Як варіант – це самим створювати собі 

робочі місця. В основному це сфери обслуговування і торгівлі, де не потрібні 

великі гроші. Тому багато, отримавши диплом, їдуть до третіх країн», – 

розповідав віце-президент ГО «Африканська рада в Україні» Д. Ісса Садіо 

[428]. Його слова підтверджуються і журналістом М. О. Буткевичем: «Узбеки 

досить часто їдуть до нас, особливо після подій в Андижані (2005 р., – Прим. 

авт.). Узбецькі опозиціонери привезли сюди з батьківщини кущі бавовни в 

надії підняти нашу текстильну промисловість. Незабаром стало ясно, 

наскільки наївними були їх уявлення» [429]. 

На жаль, аналогічні складнощі виникають і в набагато 

благополучніших державах. Так, у США основним місцем проживання 

біженців з того ж Андижану стало місто Фенікс в штаті Аризона, який 

нагадує Узбекистан пустельним кліматом. «В узбецькій традиції все робити 

спільно. Ми звикли так жити. В Америці люди не знають, хто живе з ними на 

одній вулиці. В Узбекистані ж всі знають один одного в радіусі 10 км». 

Згуртоване земляцтво чисельністю близько 100 осіб відкрило у місті близько 

10 суб’єктів господарювання, серед яких – екологічно чиста ферма з 

вирощування кавунів та динь, бакалійна крамниця, ресторан мусульманської 
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кухні, авторемонтна майстерня та служба таксі. «Цей дух колективізму 

поширюється на інші сфери діяльності. Під час посівних робіт або прополки 

на роботу виходять 15-30 узбеків. Вони – не фермери. Хтось із них 

займається підприємництвом, хтось навчається у школі або працює на іншій 

роботі, але всі вони вийдуть на поле допомагати». Та навіть такі тісні зв’язки 

і сприяння в інтеграції з боку гуманітарних організацій не дозволили всім 

членам громади вирішити проблему з забезпеченням себе засобами до 

існування – тому частина з них переїхала в якості таксистів до Сан-Дієго 

[430], відомого як основний пункт транспортування незаконних мігрантів з 

американсько-мексиканського кордону далі вглиб країни. 

В умовах єдності глобального ринку та швидкого вичерпання 

можливостей його розширення стрімке зростання української економіки на 

засадах капіталістичної конкуренції можливе або за рахунок перенесення 

виробництва з держав на кшталт Індії та КНР, або за рахунок нав’язування 

штучних потреб, або за рахунок збільшення утилізації виробленого. Для 

першого варіанту є необхідним здешевлення робочої сили до рівня нижче 

азіатського, що із закриттям виробництва там спричинить і «злет» рівня 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України; другий та 

третій являтимуть собою посилення навантаження на довкілля, тому в такому 

разі навряд чи можна буде вести мову про сталість розвитку. За 

неможливості ж успішного впровадження соціально-економічної стратегії 

скорочення пропозиції з незаконного переправлення осіб через державний 

кордон України, на переконання більшості вчених, залишається звернутися 

до стратегії стримування переправників шляхом посилення контролю з боку 

правоохоронних та інших державних органів. 

Перелік заходів такого характеру, що пропонуються українськими 

науковцями, є особливо широким. Серед них – постановка на облік місцевих 

жителів, які притягувалися раніше до кримінальної відповідальності за 

незаконне переправлення осіб через державний кордон, та проведення з ними 

індивідуально-профілактичної роботи; здійснення правової пропаганди, яка 
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викликала б у мешканців прикордонних районів нетерпиме ставлення до 

таких діянь; стимулювання населення до виявлення незаконних мігрантів та 

осіб, що беруть участь у їх переправленні [16, c. 13-14]; запровадження 

централізованого комп’ютерного банку даних на осіб, затриманих за 

незаконне перетинання державного кордону [431, c. 49]. Чимало авторів не 

обмежуються розподілом мігрантів на «корисних» та «зайвих», наполягаючи 

на контролі за діяльністю та родом занять будь-яких іноземних громадян на 

предмет відповідності заявленій меті прибуття до України [345, с. 533]; 

введенні уніфікованої системи обліку іноземців на території України; 

проведенні профілактичних бесід дільничних офіцерів поліції з іноземцями, 

які проживають на території підвідомчої їм дільниці; створенні у 

правоохоронних органах спеціальних підрозділів для розслідування 

вчинених іноземцями злочинів [432, c. 12-13]. Не менш часто відмічається 

про налагодження співпраці з правоохоронними органами інших держав й 

організацію спільних інформаційно-консультативних служб з метою обміну 

оперативною інформацією та інтеграції всіх суб’єктів запобіжної діяльності у 

єдину систему [16, c. 15; 19, с. 190; 23, с. 74; 433, с. 205]. 

Але без успішного усунення економічних причин незаконного 

переправлення осіб через державний кордон всі ці впровадження (подібно до 

укріплення державного кордону та посилення його охорони) не матимуть 

успіху навіть за умови подолання корупції у державних органах – хоча б 

через те, що передбачене ст. 332 КК України діяння є злочином з 

формальним складом, для завершення якого не є обов’язковим доведення дій 

до кінця, тому навіть якщо перераховані заходи й дозволять полегшити 

припинення операцій переправників чи їх розслідування, вони лише 

відкриють шлях на ринок цих високоприбуткових послуг для інших охочих. 

Таку специфічну складову стратегії стримування злочинців, як захист прав і 

надання допомоги мігрантам з метою їх участі у розкритті механізму 

переправлення та виявлення всіх учасників злочинної мережі [121, с. 180; 

211, p. 230; 434, с. 96], вважаємо більш доцільною щодо запобігання торгівлі 
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людьми, за якої затримання злочинців означає звільнення жертв від них. 

Натомність у разі незаконного переправлення осіб через державний кордон 

викриття правоохоронцями навпаки означає для «клієнта» даремність сплати 

кількох сотень або тисяч доларів США, окрім втрати єдиної доступної 

можливості отримати бажане місце проживання. Здійснення ж цієї 

можливості, у свою чергу, є передумовою задоволення потреб у кращому 

заробітку, особистій безпеці та інших ключових благах, отримання яких 

безпосередньо залежить від прибуття мігранта до країни призначення. 

З наведеними пропозиціями варто погодитися в іншому: у приділенні 

уваги тому факту, що близько третини засуджених за ст. 332 КК України 

складають іноземці, здебільшого співгромадяни мігрантів, що 

переправлялися ними. Так само іноземцями є й переважна більшість 

«клієнтів», чимало із яких згодом потрапляють до ПТПІ.  

Криміногенна роль тривалої та масової ізоляції осіб у замкненому 

просторі цікавила науковців віддавна. Останніми роками предметом 

кримінологічного дослідження у багатьох країнах стають і центри з 

примусового накопичення незаконних мігрантів – зокрема, ґрунтовна робота 

Х. Г. Абдуллахі, присвячена найбільшому у світі табору біженців Дадааб на 

кенійсько-сомалійському кордоні [435]. І результати нашого емпіричного 

дослідження дозволяють стверджувати про те, що функціонування таких 

установ робить істотний внесок у формування не лише попиту, а й 

пропозиції з незаконного переправлення осіб через державний кордон, 

сприяючи концентрації в Україні на невизначений строк вихідців із країн Азії 

та Африки з неврегульованим правовим статусом. 

Інколи утримання у ПТПІ завершується для мігрантів благополучно, 

наприклад, початком торгівлі цейлонським чаєм в Ужгороді після легалізації 

[436]. Проте, якщо такі іноземці не видворяються за межі України, часто 

трапляється навпаки – як у випадку 24-річного безробітного громадянина 

Бангладеш, який доставив з Харкова до Закарпаття через Одесу трьох інших 

бенгальців з метою подальшої передачі їх співучасникам для перетинання 
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державного кордону. Досудовим слідством було встановлено, що Х. провів 

шість місяців у вищезгаданому таборі Мукачівського прикордонного загону 

в Павшиному, а після цього використав для вчинення злочину знання та 

зв’язки, набуті ним під час власної спроби незаконно переправитися до 

Угорщини [437]. 

Перебування у розглядуваних та подібних до них місцях сприяє і 

підшукуванню «клієнтів» переправниками. 32-річний безробітний 

громадянин Молдови, затриманий за незаконне перетинання українсько-

словацького кордону, познайомився у ПТТ Чопського прикордонного загону 

зі своїм земляком, який висловив намір після їх видворення за межі України 

повернутися до Закарпатської області і повторно спробувати вирушити до 

Австрії. Пам’ятаючи напрямок руху та прилеглу до кордону місцевість, 

засуджений запропонував знайомому переправити його та згодом іще одну 

особу, за вказану послугу попросивши взяти на себе всі пов’язані з 

подорожжю фінансові витрати [438]. 

Деякі неофіційні свідчення вказують на пряму інфільтрацію до цієї 

системи представників кримінальних кіл, до яких, у тому числі, й можуть 

звертатися мігранти за незаконним переправленням через державний кордон 

(у разі достатньої фінансової спроможності). Пакистанський громадянин Р. 

шість місяців утримувався у ПТПІ Чернігівського прикордонного загону 

після спроби незаконного переправлення до Словаччини. На виході з 

приміщення його та кількох інших звільнених зустріли співробітники міліції. 

«Вони сказали, що відвезуть нас до Києва, після чого видворять з країни. 

Суду ми так і не дісталися. Машину зупинили, після цього з нами стали вести 

бесіду по одному». Спілкуватися з мігрантами почав С. – індієць, якого вони 

до цього вже бачили у пункті. «Він розповів, що виходом на волю ми 

зобов’язані саме йому. І що тепер винні йому по півтори тисячі доларів, 

інакше одразу повернемося до Чернігова. Я і один мій товариш відмовилися 

платити. Після цього він посадив нас до машини та відвіз кудись за Київ. Що 

сталося з рештою, не знаю». Кілька тижнів Р. знаходився у зачиненому 
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приміщенні, в цей час невідомі телефонували його родичам до Італії, 

вимагаючи вказану суму. Зрештою він втік та повернувся до Пакистану за 

допомогою українського представництва МОМ [133]. Подібні випадки 

можуть мати системний характер, однак відсутність або складність доступу 

до інформації про ситуацію в таких центрах мають місце і в країнах Заходу 

[439; 440; 441]. 

Основним недоліком перерахованих вище стримувальних заходів є їх 

спрямованість на здійснення запобіжного впливу лише на свідомість та 

поведінку переправників. Розгляд дій та мотивів злочинців у діалектичній 

єдності з діями та мотивами незаконних мігрантів, з чого ми виходимо при 

аналізі детермінації передбачених ст. 332 КК України діянь, визначає і 

діалектичну єдність стратегій зменшення попиту та стратегій зменшення 

пропозиції щодо їх вчинення. Відповідно, проведення міграційної амністії та 

припинення чинності Угоди про реадмісію осіб зумовлює й необхідність 

закриття ПТПІ в Україні, що дозволить вивільнити значні бюджетні кошти 

для проведення загальносоціальних заходів запобігання. Для порівняння, 

згадані 120 млн євро, або 3,84 млрд грн. станом на кінець 2018 р., 

перевищують половину всієї дохідної частини бюджету Закарпатської 

області на той самий рік, визначену у розмірі 7,34 млрд грн. [442]. 

Розглянемо, як це відбувалося у Кенії. Не рахуючи внутрішніх 

переселенців, на початку 2010-х рр. в таборах біженців на її території 

перебувало понад 1 млн втікачів з Сомалі, близько 500 тис. з яких – у вже 

згаданому Дадаабі, в саморобних будівлях нетряного типу або наметах за 

колючим дротом (інші сотні тисяч сомалійців оселилися в країні отримавши 

за матеріальну винагороду дозвіл на проживання або громадянство). 

Очевидна криміногенність такого скупчення затриманих призвела до 

підписання наприкінці 2013 р. між урядом Кенії, УВКБ ООН та урядом 

Сомалі угоди про репатріацію мігрантів до відносно безпечних регіонів. 

Можливістю добровільного повернення  в обмін на державну підтримку до 
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кінця 2014 р. скористалися 10 тис. із них, а станом на січень 2017 р. – майже 

43,5 тис. осіб [435, p. 70].  

У травні 2016 р. уряд Кенії оголосив про плани закриття табору 

протягом року. Проти намірів видворити до Сомалі майже 250 тис. осіб 

виступили «Лікарі без кордонів», закликавши кенійську владу та УВКБ ООН 

негайно розглянути альтернативні варіанти, такі як переселення до таборів 

відкритого типу (подібних до ПТРБ в Україні), збільшення кількості 

переселенців до третіх країн або інтеграція у кенійське суспільство [443]. 

Попри зупинення на самому початку робіт з будівництва 700-километрової 

стіни на кенійсько-сомалійському кордоні через конфронтацію з місцевими 

племенами, на вересень 2017 р. зареєстроване населення Дадаабу 

зменшилося до 235 тисяч [444]. Хоча С. О. Філіпповим стверджувалося про 

те, що внаслідок рішення про закриття табору не менше ніж 500 тис. осіб 

ймовірно відправляться до Європи за Центральносередземноморським 

маршрутом, що «безумовно спровокує активізацію спроб незаконного 

заробітку на переправленні цих людей» [21, c. 258], цей прогноз не 

справдився. 

Серед опитаних нами співробітників гуманітарних організацій 57% 

також висловлюються проти використання примусового видворення за межі 

України як адміністративного стягнення, у той же час 74% підтримують 

застосування такого заходу відносно членів організованих злочинних груп. 

Слід зазначити, що останніми роками дійсно спостерігається приплив до 

України подібних іноземців, до яких можна віднести й «кримінальних 

авторитетів», що прибувають з Грузії, Азербайджану, Туреччини, Молдови 

або РФ для координації діяльності угруповань чи контролю за ними [433, c. 

202]. Однак такі особи потрапляють до ПТПІ досить рідко: зазвичай вони 

отримують відмову у в’їзді до України, а в разі затримання на її території – 

примусово видворяються протягом лічених годин. Дія міграційної амністії на 

таких мігрантів, на нашу думку, також не має поширюватися (повторимося, 

що до її проведення із виключенням представників організованої злочинності 
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позитивно ставляться понад половини респондентів). Тому вбачається, що 

ліквідація закритих місць концентрації незаконних мігрантів сприятиме саме 

обмеженню простору діяльності для організованої злочинності.  

Удосконалення діяльності українських ПТПІ відповідно до 

встановлених європейських стандартів щодо реалізації прав та свобод 

людини [343, c. 3] не матиме сенсу і являтиме собою «просто перепакування 

статусу-кво» [445, p. 12; 446, c. 85]. У тій же Італії подібні установи 

перетворилися на основні місця вербування жертв сексуальної експлуатації 

(часто – через борги за незаконне переправлення Середземним морем та 

виготовлення фальшивих документів). Причому в них присутні агенти не 

лише італійської мафії, а й злочинних організацій з Нігерії [447]. А 

«раціоналізація видворення» та «розмежування між тим, хто сподівається 

вийти як носій більш переконливої історії, і звичайним затриманим», що 

пропонує Г. Гвідо разом з демонтажем системи тримання незаконних 

мігрантів під вартою [448], вже розглядалися вище. 

Чи не стосується все те ж саме й ПТРБ в Україні? Річ у тім, що до 

таких закладів, на відміну від, наприклад, Сицилії, потрапляє відносно 

невелика кількість іноземців, які вже отримали або очікують на отримання 

статусу біженця, або визнані такими, що потребують додаткового захисту. 

Тому, незважаючи на можливість перебувати за межами цих пунктів і, 

відповідно, спілкуватися з будь-якими іншими особами, мешканці ПТРБ не 

фігурують у досліджених нами архівних кримінальних справах та 

провадженнях (за винятком одного засудженого за ст. 332 КК України 

громадянина Афганістану зі статусом біженця). Для більшості незаконних 

мігрантів в Україні поселення до таких закладів є недоступним, і ПТРБ не 

зобов’язані їх приймати навіть за наявності достатніх правових підстав [367, 

p. 19]. 

«Застосування практики поміщення мігрантів до центрів тимчасового 

тримання виключно як крайній захід та пошук альтернатив» рекомендується 

у тому числі й п. 13 ст. 16 Пакту [288, p. 5]. Тривалий час відправлення до 
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ПТПІ для встановлення особи та примусового видворення було єдиним 

передбаченим для незаконного мігранта запобіжним заходом. Із прийняттям 

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без 

громадянства та урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією 

нелегальній міграції» № 1379-VIII від 19.05.2016 р. з’явилася можливість 

призначення адміністративним судом альтернативних запобіжних заходів – 

взяття особи на поруки підприємством, установою чи організацією, а також 

застосування застави. Можливість їх обрання обмежується відсутністю у 

більшості таких громадян працевлаштування [344, с. 38]. Тому проведення 

міграційної амністії має стати подільшим логічним етапом руху у цьому 

напрямі.  

Серед інших стратегій зменшення пропозиції з незаконного 

переправлення осіб через державний кордон України окремо виділимо 

запобігання такому його некорисливому різновиду, як вивезення 

неповнолітніх дітей одним з батьків або близькими родичами без нотаріально 

засвідченого батьківського дозволу. Вирішенням цього питання може бути 

або декриміналізація ч. 1 ст. 332 КК України, або спрощення порядку 

перетинання державного кордону дітьми. Певний крок у цьому напрямку вже 

зроблено. Постановою КМУ від 04.07.2018 р. № 679 було дозволено виїзд 

дитини без нотаріально засвідченої згоди одного з батьків у разі, якщо термін 

перебування за межами України не перевищуватиме одного місяця. У такому 

випадку вивезти дитину за кордон має право той із батьків, проживання 

дитини з яким підтверджене рішенням органу опіки та піклування. На 

аналогічний строк дозволяється виїзд дитини з одним із батьків без дозволу 

іншого за умови надання довідки про заборгованість по сплаті аліментів, 

сукупний розмір яких перевищує відповідну суму за чотири місяці [449]. 

Оцінити вплив такої новації на динаміку незаконного переправлення осіб 

через державний кордон України дозволить практика подальших років. 
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Наостанок відмітимо, що усі розглянуті в цьому підрозділі заходи 

належать лише до зменшення пропозиції з незаконного переправлення осіб 

через державний кордон у випадках, коли злочинець та «клієнт» доходять 

згоди, перебуваючи в межах території України. Запобігання ж таким 

діянням на стійких міжнародних каналах, з незаконним переправленням осіб 

через російсько-український кордон та їх подальшим відвезенням до західних 

областей, із необхідністю вимагає тісної співпраці правоохоронних органів 

України та Російської Федерації за умов одночасного викорінення корупції в 

обох державах. Вочевидь, у близькій перспективі такий розвиток ситуації 

навряд чи є можливим, попри найбільшу відомість даної діяльності серед 

інших злочинів за ст. 332 КК України у громадській думці. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Узагальнення міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон дає підстави для 

розподілу таких заходів на дві основні групи: стратегії зменшення попиту на 

такі послуги та стратегії зменшення пропозиції з їх надання. Критерієм 

слугують свідомість та поведінка особи, які є об’єктом запобіжного впливу. 

До першої групи відносимо стримування переправників шляхом зменшення 

можливостей вчинення злочину та криміналізації їх дій, а також соціально-

економічні заходи, спрямовані на зменшення матеріальної зацікавленості у 

зайнятті цим злочинним бізнесом. Стратегії другої групи включають в себе 

ліквідацію соціально-економічних причин масової міжнародної міграції, 

збільшення можливостей для здійснення її у законний спосіб, інформування 

щодо пов’язаних із зверненням до переправників ризиків та стримування 

незаконних мігрантів шляхом створення для них настільки нестерпних умов 

у країні незаконного перебування, щоб звернення за розглядуваними нами 

послугами втратило будь-який сенс.  
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2. Провідну роль у запобіганні незаконному переправленню осіб через 

державний кордон у ЄС та США відіграють стратегії стримувального 

характеру, здебільшого спрямовані на незаконних мігрантів. В межах ЄС від 

початку 2000-х рр. остання набула форми зупинення міграційних потоків 

шляхом винесення впровадження відповідних заходів до третіх країн.  

3. Основним результатом стримувальних стратегій запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон на практиці стає 

подальше посилення вразливості незаконних мігрантів, у тому числі й 

зростання небезпеки для їх життя та здоров’я під час переправлення, чим 

активно користуються переправники. В той самий час проведення таких 

заходів є найбільш обтяжливим для держав з точки зору бюджетних видатків. 

4. Кримінологічна політика України у сфері запобігання незаконному 

переправленню осіб через державний кордон на теперешній час являє собою 

складову загальної практики ЄС зі зменшення кількості незаконних мігрантів 

на віддалених підступах до своїх південних та східних кордонів. Основною 

стратегією залишається стримування осіб, які намагаються дістатися Західної 

Європи, шляхом проведення прикордонного і міграційного контролю, 

поміщення незаконних мігрантів до ПТПІ та їх примусового видворення або 

повернення до країн походження. Маючи на меті зменшення попиту на 

незаконне переправлення осіб через державний кордон, такі заходи 

призводять до прямо протилежних наслідків, збільшуючи в Україні кількість 

осіб, які й формують такий попит переважною мірою.  

5. Шляхом виходу з цієї ситуації є припинення ролі України як 

території накопичення транзитних незаконних мігрантів між РФ та ЄС. 

Вирішення цієї проблеми дозволяє стратегія збільшення можливостей для 

міграції у законний спосіб: проведення в Україні міграційної амністії у формі 

спрощеної натуралізації осіб, що не мають можливості ані повернутися до 

країн свого походження, ані можливості продовжити шлях до ЄС, а також 

припинення чинності Угоди про реадмісію з метою недопущення 

подальшого зростання кількості незаконних мігрантів в Україні. Такі заходи 



 198 

мають розповсюджуватися на осіб, не охоплених з різних причин 

програмами добровільного повернення до країн походження та спрощеного 

переселення до третіх країн. 

6. Серед стратегій зменшення пропозиції з незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України першорядний характер повинно мати 

надання економічних альтернатив залученим до цієї діяльності, оскільки 

зменшення можливостей вчинення злочину та посилення кримінального 

переслідування злочинців призводить до негативних наслідків, у першу 

чергу, для осіб, що переправляються ними. Вирішення корінних проблем, які 

відкинули віддалені прикордонні населені пункти на узбіччя навіть того 

економічного розвитку, який має місце в сучасній Україні, можливе 

виключно шляхом діалектичного заперечення капіталістичної логіки, яка й 

спричинила їх прекаризованість та занедбаність. Відтак, лише реорганізація 

економіки на засадах локалізації та горизонтальних зв’язків матиме 

результатом належне забезпечення матеріальних потреб місцевого населення 

та раціональне використання природних ресурсів. Водночас максимальне 

розширення можливостей для перетинання державного кордону у 

передбаченому законом порядку дає можливість вивільнити бюджетні 

кошти, які витрачаються на утримання, ідентифікацію та видворення 

порушників міграційного законодавства, спрямувавши їх на проведення 

загальносоціальних заходів запобігання злочинності у тих сферах, де 

самоврядування та самозабезпечення є найбільш ускладненими в близькій 

перспективі (з особливою увагою при цьому до тих районів прикордоння, де 

фіксується підвищена кількість діянь за ст. 332 КК України). Інші переваги 

відмови від поміщення незаконних мігрантів до ПТПІ як складової стратегії 

зменшення можливостей вчинення злочинів – організаційне ускладнення 

діяльності переправників, зменшення можливостей для «клієнтів» щодо 

обміну відомостями про маршрути та злочинців, а також підвищення 

ефективності програм з добровільного повернення, яке може бути 

вимушеним за наявності загрози видворення у разі відмови. 
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7. Запобігання незаконному переправленню осіб через державний 

кордон України на міжнародних каналах від РФ до ЄС є можливим лише на 

відповідному рівні. Необхідні для цього тісна співпраця між 

правоохоронними органами України та РФ та одночасне усунення корупції в 

них роблять ці заходи малопридатними до реалізації найближчим часом. 
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ВИСНОВКИ 

 

У межах дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у 

вивченні природи явища, його причинної обумовленості та розробці 

комплексу взаємопов’язаних заходів запобігання його проявам. Основні 

теоретичні та практичні результати дослідження полягають у такому. 

1. Незаконна міграція виступає об’єктом кримінологічного 

дослідження внаслідок низки сутнісних якостей, пов’язаних із її посяганням 

на можливість держави визначати та обмежувати коло осіб, які мають право 

перебувати на території, що перебуває під державним суверенітетом. 

Незаконне переправлення осіб через державний кордон – найбільш суспільно 

небезпечна складова незаконної міграції, що у науці здебільшого 

пов’язується з його перетворенням на глобальну високоприбуткову 

індустрію під контролем організованої злочинності. 

2. Можливість пересування між державами та вибору країни для 

проживання має яскраво виражений класовий характер, який з особливою 

різкістю проявляє себе під впливом глобалізації ринкової економіки. 

Значення прикордонного та міграційного контролю для забезпечення 

державної та міжнародної безпеки на сучасному етапі поступово 

наближається до їх значення в часи занепаду рабовласництва та кріпацтва. 

3. Основні погляди щодо концептуального розуміння незаконного 

переправлення осіб через державний кордон у кримінологічній науці країн 

ЄС та США можна звести до таких підходів: теорія глобального міграційного 

бізнесу (яка виникла першою серед них та розглядає досліджуване явище як 

галузь міграційної індустрії у єдності її законних та незаконних складових), 

теорія організованої злочинності та теорія сімейних зв’язків. 

4. Діяння, кримінальну відповідальність за яке передбачено ст. 332 

КК України, є найбільш тяжким правопорушенням проти порядку руху осіб 

через державний кордон України. Від незаконного перетинання державного 

кордону його відрізняє наявність другої особи, яка надає порушнику 
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допомогу у такому перетинанні, від міжнародної торгівлі людьми – об’єкт 

злочинного посягання, яким у такому разі є воля, честь та гідність особи. 

Криміналізація незаконного перетинання державного кордону та діянь за ч. 1 

ст. 332 КК України є необґрунтованою як з кримінологічної (ще більше 

посилюючи соціальну дезадаптацію засуджених жителів прикордонної 

місцевості), так і з юридичної точки зору (не відповідаючи міжнародним 

зобов’язанням України у сфері протидії незаконній міграції). 

5. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України 

характеризується високим рівнем латентності. Першочергову роль серед 

чинників латенізації відіграє матеріальна зацікавленість співробітників 

правоохоронних органів та жителів прикордонних населених пунктів у 

систематичному продовженні цієї злочинної діяльності. Значний вплив на 

кількісно-якісні показники здійснюють і особливості конструкції об’єктивної 

сторони складу злочину, складнощі відмежування його від інших 

правопорушень, висока ймовірність помсти з боку злочинців, низький 

ступінь очевидності діяння, ретельна діяльність винних щодо приховування 

вчиненого тощо. 

6. На підставі аналізу соціально-демографічних, кримінально-

правових та морально-психологічних ознак особистості злочинця, що вчиняє 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, виділено 

його характерні риси. Такими зазвичай є чоловіки віком від 30 до 50 років, 

переважно громадяни України, як правило, із середньою освітою (71,5%), які 

ніде не працюють та не навчаються, вчинили злочин у складі групи осіб за 

попередньою змовою, не схильні до вживання алкоголю та наркотичних 

засобів, не мають судимості. Морально-психологічні риси особистості 

злочинця проявляють себе у тісному зв’язку із характером його 

взаємовідносин з незаконним мігрантом: щире співпереживання у разі 

переправлення близької особи та здебільшого цинічно-байдуже ставлення у 

разі вчинення злочину з корисливих мотивів.  
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7. За критерієм ступеню участі у міжнародній злочинній індустрії з 

незаконного переправлення осіб через державний кордон виділено чотири 

групи злочинців: 1) які незаконно переправляли через державний кордон 

України своїх рідних або близьких без мети отримання будь-якої 

матеріальної вигоди; 2) які переправляли незнайомців, з якими не 

зустрічалися раніше, за відсутності корисливого мотиву; 3) ситуаційні 

корисливі злочинці; 4) професійні злочинці, які займаються незаконним 

переправленням осіб через державний кордон України на систематичній 

основі. Проте внаслідок широкої різноманітності дій, які охоплюються 

складом злочину за ст. 332 КК України, така класифікація не дозволяє 

прогнозувати кримінальну поведінку осіб на основі їх відповідності певному 

набору типових для переправника параметрів, а лише дає можливість 

орієнтовного передбачення ефективності запропонованих автором 

запобіжних практик. 

8. У процесі дослідження кількісних та якісних показників 

незаконного переправлення осіб через державний кордон України протягом 

2007-2019 рр. установлено тенденцію до стабільності рівня цього злочину, за 

якої зростання їх рівня та рівня судимості за ст. 332 КК України в окремі 

роки чергується з їх зниженням упродовж інших. Більшість цих злочинів 

вчиняється у прикордонних областях Сходу та Заходу України, що 

пояснюється глибокою економічною депресією в більшості населених 

пунктів української периферії. Вихідні джерела цього пов’язуються із 

світовими процесами глобалізації капіталістичної системи, неспроможної 

забезпечити дедалі більшу частку населення планети принаймні 

елементарними засобами до існування, за якої транснаціональна організована 

злочинність стає як наслідком потреби у розширеному відтворенні капіталу, 

так і чинником подальшого формування глобальної економіки. Серед 

мікрорівневих чинників, завдяки яким реалізуються спільні для 

переправників та мігрантів мотиви щодо покращення якості свого життя на 

тлі постійного ускладнення перетинання державного кордону України в 
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передбачений законом спосіб, першочергову роль відіграє транзитне 

географічне розташування держави. Іншими вагомими детермінантами є 

розгалужена корумпованість державних органів та наявність численних 

спільнот вихідців із тих самих країн далекого зарубіжжя, вихідцями з яких є 

незаконні мігранти, що прямують до країн ЄС через територію України. До 

них також додаються загальна розбалансованість державного управління, 

відсутність в Україні комплексної державної міграційної політики, 

нестабільність політичної ситуації у цілому та низка обставин організаційно-

логістичного характеру. Вказані чинники перебувають у постійній взаємодії 

та тісному зв’язку між собою, легко здійснюючи взаємний перехід. 

9. Узагальнення міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон дозволяє зробити 

висновок про доцільність розподілу відповідних заходів на стратегії 

зменшення попиту та стратегії зменшення пропозиції щодо розглядуваних 

послуг. Перші пов’язуються із викоріненням соціально-економічних причин 

міграції населення, розширенням можливостей для перетинання державного 

кордону  відповідно до встановленого порядку, інформуванням потенційних 

мігрантів щодо небезпек, наявних при незаконному переправленні, а також 

заходами стримування незаконних мігрантів, що мають на меті зробити 

звернення за послугами злочинців позбавленим сенсу для «клієнтів».  До 

другої групи відносимо стримування переправників шляхом зменшення 

можливостей вчинення злочину (укріпленням охорони державних кордонів, 

посиленням імміграційного й прикордонного контролю, проведенням 

індивідуально-профілактичної роботи тощо) та криміналізації їх дій, а також 

полегшення отримання високих та стабільних доходів не вдаючись до 

злочинної діяльності. Провідну роль наразі відіграє стратегія зменшення 

попиту шляхом високої ймовірності примусової ізоляції тa видворення 

мігрантів за межі країни після їх незаконного переправлення до неї. 

10. Аргументовано, що результатом застосування стримувальних 

стратегій (як щодо незаконних мігрантів, так і щодо переправників) стає 
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зростання цін на послуги з боку останніх, удосконалення способів вчинення 

злочину, використання більш небезпечних маршрутів слідування, а також 

подальше обмеження доступу незаконних мігрантів до працевлаштування, 

житла, охорони здоров’я та інших базових прав, що також посилює їх 

залежність від злочинців. У сукупності всі ці чинники призводять до 

зростання прибутків угруповань, задіяних в цій галузі. Протилежна ж 

стратегія – зменшення попиту шляхом надання незаконним мігрантам 

можливості постійного оселення за місцем тимчасового перебування – 

демонструє певну ефективність у зарубіжних транзитних державах, однак є 

малоприйнятною для України з огляду на значно нижчий рівень життя у ній. 

11. Доведено, що фактичним наслідком прикордонного та 

міграційного контролю в Україні стає концентрація на її території 

незаконних мігрантів із країн далекого зарубіжжя, які утворюють основу 

попиту на діяльність переправників. Відтак, як головну мету запобіжного 

впливу стратегій зі зменшення такого попиту запропоновано припинення 

ролі України як місця накопичення на невизначений строк осіб, які не 

можуть ані повернутися до країн походження, ані продовжити шлях до країн 

ЄС. Задля цього підкреслюється необхідність збільшення можливостей для 

добровільного повернення незаконних мігрантів до країн їх походження та 

сприяння у переселенні їх з України до третіх країн; проведення міграційної 

амністії у формі спрощеної натуралізації тих іноземних громадян та осіб без 

громадянства, яких не було охоплено цими програмами, і які не можуть 

повернутися до країн походження з поважних причин; припинення дії Угоди 

про реадмісію осіб між Україною та Європейським Співтовариством; 

обмеження застосування примусового видворення за межі України лише 

представниками організованої злочинності (з метою запобігання повторним 

зверненням за незаконним переправленням до України у разі повернення 

мігранта до країни походження всупереч його волі). 

12. Основним об’єктом запобіжного впливу стратегій зі зменшення 

пропозиції на незаконне переправлення осіб через державний кордон 
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України визначено хронічну соціально-економічну стагнацію прикордонних 

територій України, залишених незатребуваними в умовах глобалізованого 

капіталізму, викликані цим маргіналізацію і прекаризацію їх населення. 

Оскільки вирішення цієї проблеми неможливе в межах економічної логіки, 

яка до неї призвела, забезпечення «практикуючих» та потенційних злочинців 

альтернативними джерелами отримання доходу можливе за допомогою 

переорієнтації економіки з отримання максимального прибутку на 

задоволення соціальних потреб, на основі балансу індивідуальних та 

громадських інтересів виробників і споживачів. Додатковим заходом цієї 

групи має бути така складова стратегії зменшення можливостей вчинення 

злочину, як закриття усіх ПТПІ на території України, скупчення незаконних 

мігрантів у яких полегшує переправникам ведення їх справи. 
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