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перелік умовних позначень

ГПУ 			
– Генеральна прокуратура України;
ДІАЗ МВС України 	 – Департамент інформаційно-аналітичного забез			
печення Міністерства внутрішніх справ України;
ДМС України 		
– Державна міграційна служба України;
ДОП 			
– дільничний офіцер поліції;
ДПС України 		
– Державна прикордонна служба України;
ДСА України 		
– Державна судова адміністрація України;
ЄС 				
– Європейський Союз;
ЗУ 				
– закони України;
ЗМІ 			
– засоби масової інформації;
КК України 		
– Кримінальний кодекс України;
КМУ 			
– Кабінет Міністрів України;
КНР 			
– Китайська Народна Республіка;
КПК України 		
– Кримінальний процесуальний кодекс України
МВС україни 		
– Міністерство внутрішніх справ України;
МОМ 			
– Міжнародна організація з міграції;
ОДВ 			
– органи державної влади;
ОМС 			
– органи місцевого самоврядування;
ООН 			
– Організація Об’єднаних Націй;
ПТПІ 			
– пункт тимчасового перебування іноземців;
Рекомендація 		
– Рекомендація № R (96) 8 Комітету міністрів Ради
			
Європи від 5 вересня 1996 р.;
СБ України 		
– Служба безпеки України;
СНД 			
– Співдружність Незалежних Держав;
Соціалістична Республіка
В’єтнам 		
– СРВ;
СРСР 			
– Союз Радянських Соціалістичних Республік;
Стратегія 		
– Стратегія державної міграційної політики України
			
на період до 2025 року, затверджена постановою
			
кабінету Міністрів України № 482‑р від 12 липня
			
2017 р.;
РФ 			
– Російська Федерація;
ФРН 			
– Федеративна Республіка Німеччина.
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ПЕРЕДМОВА
Вихід монографії Аліни Владиславівни Калініної, кандидата юридичних
наук, наукового співробітника Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України «Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика та стратегія запобігання» є помітним науковим і практично значущим явищем. Вперше в Україні, ґрунтовно, на монографічному рівні, після
успішного захисту кандидатської дисертації «Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні» (2018 р.) всебічно розглянута, на
перший погляд, другорядна, у порівнянні з іншими гострими питаннями
в Україні, проблема злочинності іноземців і апатридів. Але це лише на перший
погляд. Спростовуючи таке враження, авторка зазначає, що, хоча частка
злочинів, учинених іноземцями і апатридами щорічно у загальному масиві
зареєстрованих злочинів сягає біля 1%, необхідно враховувати той факт, що
їм властива висока латентність, що відкидає впевненість у відсутності
значної загрози для українського суспільства. В умовах глобалізації і масової
міграційної хвилі, перевищення показника прийнятої за світовими квотами
безпечної кількості іммігрантів (що складає не більше 0,1% від кількості
населення держави), у світлі невпинного скорочення представників титульної нації в Україні, проблема злочинності іноземців і осіб без громадянства
стає актуальною, злоденною і нагальною.
У монографії на високому науковому рівні надається кримінологічний
аналіз злочинів, що вчиняються цією категорією осіб, в Україні. Авторка
наводить статистичні дані стосовно структури злочинності іноземців
і апатридів, якій притаманний широкий діапазон: від наркотиків до тяжких
тілесних ушкоджень і вбивств. Цікавим є підрозділ монографії, присвячений
особі злочинця-іноземця і злочинця-апатрида. Авторка уважно «приглядається» до кримінологічного портрету цих злочинців, визначає низку складнощів, що виникають на шляху до отримання дослідником достовірної інформації стосовно соціально-демографічних, кримінально-правових та морально6
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психологічних рис, і робить важливий, з точки зору теорії класифікації
і типології злочинців, висновок про те, що цей метод проникнення в сферу
умов формування особи злочинця і злочинної мотивації у подальшій її реалізації при обмеженій і неповній інформації, неможливо застосувати.
До вагомих здобутків вченої можна віднести серйозну аргументацію
стосовно детермінації злочинності іноземців в Україні як соціального явища,
причин й умов вчинення злочинів на індивідуальному рівні, в основу якої покладені теоретичні наробки попередніх дослідників і результати власних
емпіричних розвідок (а вони вражають!). Їх перерахування є зайвим, краще
безпосередньо ознайомитися з відповідними розділами монографії.
Звертає на себе увагу розділ монографії, в якому здійснюється критичний
аналіз існуючої в Україні міграційної політики, і пропонуються інноваційні
напрями запобігання злочинності іноземців і апатридів. Авторка пропонує
стратегію зменшення можливостей вчинення ними злочинів, яка складається з організаційно-управлінського, нормативного, інформаційного, антикорупційного, правоохоронного та етнічного напрямів.
Високий рівень обґрунтованості цих напрямів відповідність їх заходів
кримінологічним вимогам викликає повагу до дослідниці, її винахідливості
й умінню максимально пристосувати «знахідки» до потреб практики.
І практика повинна прислуховуватися до голосу науки. Саме у цьому
тандемі може вирішуватися така складна проблема, як злочинність іноземців і апатридів. Не зайве сказати, що вона у перспективі стане однією
з першочергових проблем для України.
Монографія Аліни Владиславівни Калініної написана живою українською
мовою, легко читається, до тих висновків, що у ній містяться, читач може
відноситися по‑різному, мати свою точку зору. Ця книга – заклик до пошуку
нових нетрадиційних заходів і засобів запобігання і протидії злочинності
іноземців.
Я був би не об’єктивним, не відмітивши, що не всі питання проблеми, які
розглядається в монографії, вирішені. Але вони вирішуються. Наука – енергоємна праця і вона поглинає багато часу, сил, здоров’я. Аліна Владиславівна –
молода людина, талановитий вчений, відповідальна дослідниця і науковий
співробітник Інституту. Бажаю їй творчих успіхів і життєвого благополуччя!
Володимир Васильович Голіна,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений діяч науки і техніки України
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Людська природа усюди однакова.
Агата Крісті

ВСТУП
Бурхливий розвиток світових процесів глобалізації став однією з головних
характеристик ХХІ Проявом цих процесів, пов’язаним із людським ресурсом,
є переміщення населення, зокрема, міждержавне та міжконтинентальне. Однак загалом позитивні та суспільно корисні за своєю сутністю наслідки глобалізації водночас мають певну криміногенність. У площині кримінологічної
безпеки держав у цьому разі йдеться про вплив зовнішніх міграційних процесів на стан і структуру злочинності, а саме «підживлення» її злочинами, що
вчиняються міждержавними мігрантами, та урізноманітнення складу злочинців приймаючих мігрантів держав за ознакою громадянства. Крім того,
сучасні держави, що не перебувають за «завісою» та відкриті до прийняття
мігрантів з інших держав, так чи інакше відчувають на собі наслідки діяльності транскордонної організованої злочинності.
Відповідно до статистичної звітності Державної служби статистики України, починаючи з 2008 року і дотепер, в Україні спостерігається стабільно
додатне сальдо зовнішньої міграції, яке, в сукупності за ці роки, склало більше 200 тис. осіб. І це незважаючи на достатньо високі показники еміграції
з України. Такий факт лише підтверджує активне включення нашої держави
до процесів міждержавного переміщення людей.
Аналізуючи показники злочинності в Україні за останні 10 років, стає очевидним, що частка злочинів, учинених іноземцями та особами без громадянства,
щорічно у загальному масиві зареєстрованих злочинів сягає близько 1%. Виходячи з офіційних статистичних даних, не можна з упевненістю стверджувати,
що злочинні діяння іноземців та осіб без громадянства не становлять значної
загрози для українського суспільства, адже злочинам, що вчиняються цими
категоріями осіб, властива латентність. До того ж в умовах політичної та міжнародної ситуації, в якій опинилася Україна останніми роками, кримінологічна
характеристика цього сегменту злочинності стає конче необхідною.
Науковий аналіз міграції має міждисциплінарний характер, оскільки вона
є предметом дослідження таких наук, як: економіка, історія, соціологія, соціальна психологія, демографія, географія, культурологія, етнологія, філософія та ін. У дослідницькій площині почали з’являтися поняття «соціологія
міграції», «міграціологія» і т. п., що так само відбиває міждисциплінарний
підхід до її вивчення. Не залишається міграція поза увагою й фахівців у галузі юридичної науки, у тому числі й кримінально-правового циклу. Вітчизняними кримінологами досліджувалися окремі аспекти міждержавної та
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внутрішньої міграції, а також їх вплив на криміногенну обстановку в країні.
Так, свої роботи кримінологічним проблемам, пов’язаним із міграцією населення, присвятили: С. В. Албул, О. М. Джужа, О. Ф. Долженков, Ю. Б. Курилюк, Д. С. Мельник, Ю. О. Стрелковська, С. О. Філіпов, В. І. Шакун,
В. В. Шаповалов та ін. Особливу увагу вчені відводять кримінологічному
аналізу нелегальної міграції. Зокрема, у 2002 р. відбувся захист дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук А. П. Мозоль «Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні», а в 2017 р. Т. Є. Огнєва
«Незаконна міграція: кримінально-правові та кримінологічні аспекти». Як
фонове для злочинності явище нелегальна міграція досліджувалася Д. О. Назаренком у межах докторської дисертації «Фонові для злочинності явища:
феномен, детермінація та протидія» (2014 р.).
Певне значення для здійснення кримінологічного аналізу і розроблення
системи заходів запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства
в Україні мають теоретичні здобутки таких науковців: А. М. Бабенка, О. М. Бандурки, В. С. Батиргареєвої, А. М. Бойка, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна,
І. М. Даньшина, В. М. Дрьоміна, О. М. Литвинова, С. І. Нежурбіди, В. Ф. Оболенцева, Ю. В. Орлова, І. П. Рущенка та ін.
Проте, віддаючи належне внеску зазначених вище вчених, відмітимо, що
кримінологічне дослідження злочинності іноземців та осіб без громадянства
в Україні, що охоплювало б і «легальну», і нелегальну складові зовнішніх міграційних потоків, на теперішній час у вітчизняній кримінології відсутнє. Зважаючи на перспективи реалізації євроінтеграційного курсу, активне включення
України в імміграційні процеси, а також особливості її зовнішньополітичного
становища в умовах зовнішньої агресії, визначення впливу іноземців та осіб без
громадянства на стан криміногенної обстановки в державі шляхом кримінологічного аналізу й розробки на його основі заходів запобігання є нагальним.
Наукове дослідження авторки засновується на репрезентативній теоретичній та ґрунтовній нормативній базах. Окрему увагу хотілося б акцентувати на
емпіричній основі роботи, яка представлена статистичною звітністю Державного комітету статистики України за 2008–2017 рр., Міністерства внутрішніх
справ України за період з 2008 р. по 20 листопада 2012 р., Державної судової
адміністрації України за 2008–2018 рр., Генеральної прокуратури України за
2013–2018 рр., Державної міграційної служби України за 2014–2017 рр.; результатами узагальнення матеріалів 493 архівних кримінальних проваджень, розглянутих судами Харківської, Одеської, Київської, Чернівецької, Закарпатської,
Чернігівської, Кіровоградської, Хмельницької, Миколаївської областей та АРК
у період за 2008–2015 рр.; результати анкетування 967 працівників правоохоронних органів України, з яких: 351 респондент – слідчі та оперативні працівники Національної поліції м. Харкова та Харківської області, м. Ужгорода та
Закарпатської області, м. Одеси та Одеської області, м. Чернігова та Чернігівської області; 121 респондент – слідчі та оперативні працівники підрозділів
контррозвідки СБ України м. Києва та Київської області, м. Дніпра та Дніпро9
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петровської області, м. Харкова та Харківської області, м. Чернівці та Чернівецької області; 495 респондентів – дільничні офіцери поліції м. Києва та Київської області, м. Харкова та Харківської області.
Метою роботи є розробка на основі кримінологічної характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства комплексу перспективних заходів
її запобігання. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
1) надати загальну характеристику сучасній імміграційній ситуації в Україні та
виявити її зв’язок із криміногенною обстановкою в державі; 2) здійснити кримінологічну характеристику злочинності іноземців та осіб без громадянства
в Україні за кількісними, якісними та кількісно-якісним показниками, а також
установити її особливості; 3) виокремити особливості латентності злочинності
іноземців та осіб без громадянства й визначити її обсяги; 4) надати кримінологічну характеристику особи громадянина іншої держави / апатрида, який учиняє
злочин; 5) охарактеризувати можливість застосування до злочинців-іноземців
та злочинців-осіб без громадянства типологічних і класифікаційних підходів; 6)
виявити та сформулювати головні детермінанти злочинності іноземців та осіб
без громадянства в Україні; 7) надати загальну характеристику віктимологічній
складовій злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також
з’ясувати головні віктимологічні загрози, пов’язані з процесами міждержавної
міграції; 8) сформулювати особливості загальносоціального запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні; 9) розробити кримінологічну стратегію зменшення можливостей учинення злочинів іноземцями та
особами без громадянства в Україні; 10) виявити головні риси індивідуального
запобігання вчиненню злочинів іноземцями та особами без громадянства.
Об’єктом наукового дослідження є злочинність в Україні як кримінологічне явище та діяльність щодо її запобігання, а його предметом – кримінологічна характеристика та запобігання злочинності іноземців та осіб без
громадянства в Україні.
Монографія виконунана у межах фундаментальної теми відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук
України «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та
практика» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0117U000283).
Теоретичні напрацювання авторки мають і практичний інтерес, оскільки
сприяють підвищенню ефективності практики запобігання злочинам, що
вчиняються громадянами інших держав і апатридами в Україні. Практична
значущість отриманих результатів підтверджена актами вровадження Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України від
12 грудня 2018 р., Служби безпеки України від 26 квітня 2018 р., Управління
СБ України в Чернівецькій області від 18 квітня 2018 р., Головного управління Національної поліції в Чернігівській області від 30 квітня 2018 р., Одеського державного університету внутрішніх справ від 17 квітня 2018 р.
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***
Авторка висловлює щиру вдячність за добре ставлення, терпіння, розуміння та настанови для молодої дослідниці на шляху до досягнення мети своєму
науковому натхненнику і керівнику – доктору юридичних наук, професору,
члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України, головному науковому співробітнику відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності НАПрН України Володимиру Васильовичу Голіні.
Написання цієї монографії було б неможливим без цінних порад, критичних зауважень, рекомендацій та професійної підтримки доктора юридичних
наук, старшого наукового співробітника, директорки Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України Владислави Станіславівни Батиргареєвої.
Зі словами щирої вдячності авторка звертається до рецензентів – учених,
які детально ознайомилися із рукописом та надали авторитетні поради для
покращення його змісту: доктора юридичних наук, професора, професора
кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного
університету внутрішніх справ Юрія Володимировича Орлова та кандидата
юридичних наук, доцента, професора кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 1 Одеського державного університету внутрішніх справ
МВС України Сергія Володимировича Албула.
Успіхами у наукових пошуках авторка завдячує також співробітникам
відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності НАПрН України, які усіляко підтримували її у наукових
починаннях і надавали конструктивні зауваження під час рецензування роботи. Тому принагідно висловлюю вдячність доктору юридичних наук, професору Богдану Миколайовичу Головкіну, кандидату юридичних наук, старшому
науковому співробітнику Максиму Геннадійовичу Колодяжному, кандидату
юридичних наук Сабріє Сейтжеліїівні Шрамко й усьому колективу цього
структурного підрозділу рідного Інституту.
Вдячна за створення творчої атмосфери для написання цієї наукової роботи та практичні поради почесному директору Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, доктору юридичних наук,
професору, академіку НАПрН України, заслуженому діячу науки і техніки
України Вячеславу Івановичу Борисову, вченому секретареві, кандидату юридичних наук Наталії Володимирівні Нетесі, колегам, друзям і всім, хто був
не байдужий до моєї наукової праці.
Видання цієї роботи було б неможливим без підтримки найдорожчих
людей у світі – моїх батьків.
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Розділ 1
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦЯМИ
ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА,
в Україні
1.1. загальна характеристика імміграційної ситуації
в Україні на початку ХХІ століття та її вплив
на криміногенну обстановку в державі
Міграційні процеси з давніх-давен стали надійним супутником
людства. З плином часу виникали, розвивалися та зникали різні причини і поштовхи людей до зміни свого місця проживання, але сутність
й основні риси цього суспільного явища залишилися незмінними.
На найпершій стадії свого розвитку людина здійснювала територіальні переміщення на нові землі з метою виживання, реагуючи на
збільшення чисельності населення, виснаження флори та фауни [244,
с. 43]. Незважаючи на те, що єдиної точки зору щодо місця походження людини наука не має, заселення Європейського континенту, поза
сумнівами, було результатом міграції [244, с. 43]. Видатний кримінолог
І. І. Карпець зазначав, що: «…Люди ніколи не були прив’язаними до
якогось певного місця. Вони переміщувались (мігрували) в пошуках
найбільш зручних та вигідних місць проживання. У подальшому міграція перестала бути стихійною, а стала організованою і навіть насильницькою…» [187, с. 54].
У наш час обсяги міграційних процесів набули настільки масштабного характеру, що їх цілком можна порівнювати з Великим переселенням народів середньовічної доби [169, с. 412].
Учені-демографи визначають міграцію (від лат. а) migratio – перехід,
переїзд, переселення, від migro – переселяюсь; б) migrare – переходити,
переїздити, переселятися) як: 1) просторову активність (переміщення)
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індивіда або груп людей, спрямовану на оволодіння ресурсами нових
територій і пов’язану зі зміною місця проживання; 2) процес – сукупність
просторових переміщень населення, що супроводжуються перетинанням
державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць
країни, що призводять до постійної або тимчасової зміни місця проживання і результатом яких є територіальний перерозподіл населення;
3) переміщення особи з метою зміни місця проживання/перебування,
пов’язане з перетинанням державного кордону (зовнішня міграція) або
меж адміністративно-територіальних одиниць (внутрішня міграція); 4)
процес переміщення людей за межі тих або інших територій зі зміною
місця проживання назавжди або на певний період, або з регулярним
поверненням до місця проживання [28, с. 39; 65, с. 5; 244, с. 286; 255,
с. 62–63; 266, с. 231; 329, с. 305; 398, с. 641 та ін.].
Структуру міграційних процесів можна охарактеризувати за різними критеріями. Наприклад, автори довідника «Міграційні явища та
процеси: поняття, методи, факти» (Львів, 2009 р.) наводять визначення 38 видів міграції [255, с. 63–71]. Однак таке різноманіття міграційних процесів існувало не завжди: форми міграційних процесів переживали масштабні модифікації здебільшого протягом двох останніх
століть [371, с. 237]. Становлення нових типів міграцій співпало з періодом формування в тогочасній Європі громадянського суспільства
і національної державності [371, с. 237]. Почали визначатися кордони
окремих країн, утверджуватися принципи громадянства й особистої
свободи; внаслідок чого сформувалися і самі поняття «імміграція» та
«еміграція» [371, с. 237].
У літературі пропонується низка основних класифікацій міграційних процесів, розподіл яких здійснюється за такими підставами:
1) залежно від тривалості розрізняють тимчасову, або зворотну (маятникову, сезонну), та постійну, або незворотну (переселення) міграцію;
2) за спрямованістю міграційні потоки розподіляють на зовнішні (міжконтинентальні та міждержавні) та внутрішні (міжрайонні, внутрішньорайонні). До зовнішньої міграції належать еміграція (виїзд з держави проживання) та імміграція (в’їзд до держави), а також рееміграція або репатріація; 3) за формою організації виділяють організовану,
тобто таку, що відбувається за участі та за допомогою держави (в тому
числі і примусову), та неорганізовану (самостійну); 4) за причинами
переїзду на нове місце проживання міграції можна умовно поділити
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на економічні, або трудові, та політичні (в тому числі і вимушені);
5) залежно від адміністративно-правового регулювання розрізняють
легальну й нелегальну міграції та ін. [298, с. 136–137].
Проте останнім часом все більше стає помітною тенденція до розмивання чітких розмежувань між окремими формами міграції [298,
с. 137]. Наприклад, сезонний виїзд на заробітки може перетворитися
на довгострокову міграцію, а нелегальна еміграція може стати легальною після отримання відповідного дозволу на перебування [298, с. 137],
або, навпаки, легально потрапивши на територію держави, мігрант не
дотримується правил перебування в країні і поступово набуває нелегального статусу. Така теза є актуальною і для України.
До того ж учені звертають увагу на те, що міграцією є такі переміщення особи, що спричиняють зміни у її соціальних зв’язках та
здійснюють вплив і на саму особу, і на її суспільне оточення як у місці
вибуття, так і прибуття. Отже, у загальному сенсі поняття міграції не
охоплює туристичні, рекреаційні поїздки, короткочасні гостьові візити
чи поїздки на відпочинок [51, с. 31].
Для запропонованого нами дослідження у подальшому будуть
аналізуватися деякі аспекти лише зовнішньої міграції, а саме імміграційні процеси в Україні. Розгляд еміграції українського населення за
кордон предметом визначеного дослідження не охоплюється.
Щодо визначення поняття імміграції у науці, як і щодо вже зазначеного поняття міграції, існує кілька точок зору.
У соціології міграції імміграція (від лат. immigro – вливаюсь, вселяюсь) визначається як: 1) в’їзд мігрантів у певну країну на постійне
або тривале проживання; 2) в’їзд (вселення) у країну на постійне (як
правило, тривале) проживання громадян інших країн; 3) в’їзд у країну
на тимчасове або постійне проживання громадян інших країн; 4) в’їзд
у країну індивідів або груп, які покинули свою країну з наміром влаштуватися тут на постійне місце проживання; також вид міжнародної
міграції, який розглядається щодо приймаючої країни та ін. [255, с. 43;
266, с. 148; 295, с. 229 та ін.]. Як правова категорія, імміграція являє
собою систему правовідносин, що виникають та розвиваються у процесі в’їзду, перебування та виїзду з держави іноземних громадян та
осіб без громадянства зі зміною їх правового статусу, державне регулювання яких забезпечує реалізацію та дотримання інтересів держави,
суспільства та іммігрантів [390, с. 34].
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На законодавчому рівні (ст. 1 ЗУ «Про імміграцію» від 7 червня
2001 р.), закріплене визначення імміграції як прибуття в Україну чи
залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та
осіб без громадянства на постійне проживання. Відповідно до цієї
ж норми вказаного Закону іммігрант – це іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на
постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне
проживання [315].
Отже, законодавець поняттям «іммігрант» охопив два поняття:
«іноземець» та «особа без громадянства».
Під категорією «іноземець», «іноземний громадянин» можна розглядати тих осіб, які не є громадянами чи підданими певної держави
та які мають докази своєї приналежності до громадянства чи підданства
іншої держави [337, с. 377]. Як зазначає В. В. Собольников, вагомою
умовою належності іноземця до громадянства є надання ним
обов’язкового доказу цього факту [357, с. 16]. Очевидно, що міграція
як процес є складною процедурою, і не завжди іноземний громадянин
має можливість довести свою приналежність до громадянства конкретної іноземної держави, а за неможливості його підтвердження автоматично набуває статусу особи без громадянства [357, с. 16].
Безгромадянство (аполітизм, апатридизм) – 1) статус особи, яка не
має громадянства [294, с. 29]; 2) стан, при якому особа, яка знаходиться на території держави, не є громадянином цієї держави і не має доказів приналежності до громадянства / підданства іншої держави; воно
виникає у випадку, коли особа втрачає своє громадянство / підданство
і не набуває нового, воно серйозно впливає на соціальний і правовий
статус та ускладнює користування звичайними правовими режимами
для визначення території життєдіяльності (реєстрації місця проживання і місця перебування) [255, с. 8–9].
ЗУ «Про громадянство» від 18 січня 2001 р. та ЗУ «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. тлумачать поняття «іноземець» та «особа без громадянства» таким чином:
– іноземець – особа, яка не перебуває у громадянстві України і є
громадянином (підданим) іншої держави або держав;
– особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно
до свого законодавства не вважає своїм громадянином [304; 320].
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Україна, як і будь-яка інша держава, має власну імміграційну історію. Від часів захоплення та освоєння українських земель племенами кіммерійців, скіфів, сарматів, греків, готів, гунів та ін. і дотепер
територія України через своє геополітичне положення приваблює
представників багатьох народів. Із плином часу причини та цілі імміграції зазнали історичних змін, але факт залишається фактом – за даними Міжнародного банку реконструкції та розвитку в 2011 р. Україна
посіла одинадцяте місце в світі та шосте в Європі за кількістю іммігрантів [10, с. 1, 249].
Необхідно зазначити, що якщо для більшості країн світу явище
міжнародної міграції є звичним, то Україна зіткнулася із такою проблемою лише на початку 1990‑х років, з відкриттям кордонів колишньої
УРСР [57, с. 25]. Хоча між республіками Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР) також відбувався міграційний обмін,
проте, з одного боку, він розглядався як внутрішньодержавний і не
становив проблеми для міжреспубліканських відносин, а з другого –
був зумовлений внутрішніми чинниками розвитку СРСР, зокрема особливостями планової економіки, і не відбивав глобальних тенденцій,
що охопили планету після Другої світової війни [57, с. 25].
Після розпаду СРСР і запровадження політики «відкритих» кордонів сальдо імміграції в Україні на тривалий час набуло від’ємного характеру [268, с. 115]. Але починаючи з 2005 р. кількість прибулих осіб
стає домінувати над кількістю тих, хто вибув. Та найбільший імміграційний сплеск у державі спостерігається останніми роками: якщо
аналізувати дані Державної служби статистики України за 2008–
2017 рр.1, то за цей час міграційний приріст населення України (сальдо міграції) за рахунок іммігрантів склав 201 675 чол. [268, с. 115; 269]
(див. Додаток Б табл. 1). І це не зважаючи на достатньо високі показники еміграції з держави [112].
На початку ХХІ найбільша кількість іммігрантів прибувала в Україну з колишніх радянських республік: Російської Федерації (далі – РФ),
Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Азербайджану, Грузії,
1
Примітка. Дані про міграційний приріст населення наводяться за 2008–2017 рр.
у зв’язку з аналізом відповідної офіційної статистичної інформації правоохоронних
органів України про злочинність іноземців та осіб без громадянства, оскільки для виявлення її тенденцій і здійснення кримінологічної характеристики нами було обрано
період за останні 10 років. Дані про міграційний рух населення України у 2018 р.
оприлюднюються у грудні 2019 р.
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Вірменії, Таджикистану та Киргизії [10, с. 249]. Але згодом стала помітною якісна зміна в імміграційних тенденціях. До України збільшився потік мігрантів із країн Центральної та Східної Азії, а це вже населення з іншими традиціями, культурою та ціннісними орієнтаціями
[379, с. 13], ніж представники народів республік колишнього СРСР,
адаптація яких до умов життя в українському суспільстві відбувається
швидше і легше у зв’язку з деякою спільністю культур [170, с. 232].
Натепер, відповідно до статистичних даних Державної служби
статистики України, найбільший міграційний приріст в Україні1 спостерігається серед громадян РФ, Білорусі, Молдови, Азербайджану,
Грузії, Туреччини, Узбекистану, Туркменістану та Вірменії [268, с. 127].
Причому громадяни країн Азії кількісно значно перевищують громадян
європейських країн [268, с. 127]. Помітну частку іммігрантів (майже
25 % від загального показника міграційного приросту населення в Україні) складають громадяни країн Африки [268, с. 126]. Таким чином,
загальні тенденції зовнішніх міграційних потоків відзначаються в Україні певною стабільністю. Очевидна перевага приїжджих із пострадянських країн за часів незалежності залишається сталою. Інші зміни
у кількісно-якісному складі іммігрантів залежать від низки умов, що
будуть наведені нижче.
Оскільки, як вже зазначалося, Україна є привабливою для іммігрантів через своє геополітичне положення, за минуле десятиліття вона
стала не лише транзитною зоною на шляху міграційних потоків СхідЗахід, Південь-Північ, а й поступово перетворилася на країну тривалого перебування нелегальних мігрантів [27, с. 79], наявність яких
є одним із негативних проявів світових міграційних процесів.
Нелегальну міграцію можна визначити як: 1) в’їзд до країни без
дозволу органів державної влади та з порушенням вимог законодавства
держави щодо міграційних процесів; 2) добровільне переміщення
легальним або нелегальним способом через державний кордон країни
призначення осіб, що не є її громадянами або мешкають постійно на
її території, самостійно або за допомогою окремих посередників чи
організованих злочинних груп, з метою нелегального транзиту, постійного проживання або тимчасового притулку; 3) незаконне переміщення через державний кордон, тобто поза пунктами пропуску або
1
Примітка. Маються на увазі міждержавні мігранти без урахування іммігрантівгромадян України з цих держав.
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з приховуванням від прикордонного та митного контролю, із використанням підроблених документів візи або без таких, самостійно чи за
допомогою третіх осіб, а також проживання на території країни без
належного дозволу компетентних державних органів [227, с. 6; 255,
с. 68; 329, с. 305; 349, с. 7 та ін.].
Територія України активно використовується для незаконного
переправлення людей з азіатських та африканських країн до Західної
Європи [254, с. 86]. Взагалі структурні зміни на політичній карті
Європи, котрі призвели до утворення наддержавного політичного
об’єднання – Європейського Союзу (далі – ЄС) та вільної для внутрішньої міграції Шенгенської зони, створили ситуацію, за якої країни Східної та Південної Європи (безумовно, й Україна також) неминуче перетворюються на стабільно транзитну територію (географічний коридор) для нелегальної міграції [220, с. 33]. Український
медійний простір майорить повідомленнями про затримання нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон як поодинці,
так і групами, як самостійно, так й у співучасті з громадянами України. Для останніх переправлення іммігрантів зазначеної категорії
перетворилося на досить прибуткову справу [31, с. 6; 276; 277 та ін.].
Не виключається і певна участь у переправленні таких осіб через
державний кордон України працівників прикордонних служб та правоохоронних органів.
Масштаби нелегальної міграції в Україні важко визначити. Достовірної інформації стосовно перебігу цих процесів на її території (та й у
світі загалом) не існує [254, с. 86] через відсутність репрезентативних
даних щодо цього явища. Відповідно до неофіційних статистичних
підрахунків, наприклад, у 2011 р. кількість нелегалів в Україні становила понад 55 тис. осіб [31, с. 6; 338]. Із них було депортовано на
батьківщину близько 13 тис. [31, с. 6; 338]. За іншими джерелами,
з 2005 р. їх кількість збільшувалась в середньому на 12–14 тис. осіб за
рік і до 2010 р. ця цифра збільшилася майже до 100 тис. нелегальних
мігрантів [31, с. 6; 338]. За даними Міністерства внутрішніх справ
України (далі – МВС України) щороку на території України затримують
близько 14–17 тис. нелегалів [332, с. 84]1.
1
Примітка. Докладніше про проблему нелегальної міграції в Україні див. параграф 3.1.
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Сам по собі переїзд окремих груп людей для проживання в іншу
державу, як видається, не повинен викликати значних труднощів у випадку належного законодавчого регулювання. Проблеми починають
виникати тоді, коли кількість іммігрантів перевищує певне число приїжджих, яке держава може «перетравити», тобто прийняти та забезпечити їм можливості для інтеграції. Інакше іммігранти вливаються
в злочинне середовище та поповнюють ряди або злочинців, або жертв
від злочинів [250, с. 490; 376].
Згідно зі світовими квотами вважається прийнятною та безпечною
кількість мігрантів-іноземців, що не перевищує 0,1 % від власного населення держави. Отже, Україна здатна прийняти не більше, ніж 50 тис.
іноземців [392, с. 29]. Аналізуючи статистичні дані як офіційного, так
і неофіційного характеру, можна дійти висновку, що кількість іммігрантів, які прибули в Україну останніми роками, за статистичною
інформацією щодо легальних іммігрантів в 2012 р., а з урахуванням
наявної, безсумнівно неточної, статистики щодо нелегальних мігрантів,
ще раніше, подолала науково визначені «межі безпеки» [170, с. 234].
Міжнародна міграція має позитивні й негативні наслідки. Виходячи із визначення та сутності імміграції, серед її очевидних переваг
можна відзначити вирішення демографічних проблем, пов’язаних зі
старінням та вимиранням автохтонного населення; насичення ринку
праці приймаючих держав дешевою робочою силою; обмін досвідом,
культурою і побутом між іммігрантами та місцевим населенням; підвищення кваліфікації осіб українського походження, які повернулися
на Батьківщину після тривалої відсутності та набуття громадянства
іншої держави по закінченню освіти, стажування чи роботи за кордоном з метою постійного проживання чи працевлаштування; при
належному оформленні трудової діяльності іммігрантів держава
отримує додатковий прибуток до державного бюджету у вигляді податків та ін.
Однак сучасна масова міграція стала і справжнім викликом для
значної кількості держав світу – при цьому одні з них зіштовхуються
з проблемою невпинного зменшення свого населення, у той час як інші
вимушені протистояти масовому напливу мігрантів [250, с. 490]. Соціально-економічні й політичні кризи, міжнаціональні і військові
конфлікти породжують принципово нові процеси в міграції і в її кримінологічно значущих характеристиках [21, с. 76].
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Серед основних негативних наслідків імміграції (як легальної, так
і нелегальної) можна визначити: 1) виникнення напруженості у відносинах між кількома державами, починаючи від країн-постачальниць
до транзитних і безпосередніх приймальниць у разі, коли уряди виявляють нездатність контролювати міграційні процеси на власній території, а мігранти завдають суттєвої шкоди іншій країні; 2) ослаблення економіки, власного трудового потенціалу, підвищення безробіття
та розвитку підпільного ринку праці; 3) зростання політичного та соціального напруження в регіонах надмірного скупчення іноземців
через неможливість законного задоволення їхніх життєво важливих
потреб чи погіршення у зв’язку з цим умов проживання місцевого населення; 4) поширення небезпечних захворювань або порушення
екологічної рівноваги; 5) створення підґрунтя для релігійних, етнонаціональних, расових конфліктів як у середовищі мігрантів, так і з місцевим населенням країни їх перебування; 6) розширення видів та
сфери злочинної діяльності представників транснаціональної організованої злочинності, терористичних організацій; 7) перетворення іноземних общин-земляцтв на негативний соціальний фон стимулювання
криміногенних явищ у місцях їхньої дислокації, виникнення організованих злочинних спільнот за національною ознакою [249, с. 142];
8) підживлення національної злочинності злочинами, що вчиняються
іноземцями та особами без громадянства; 9) підтримка явища корупції
(особливо нелегальними мігрантами) у державних та правоохоронних
органах та ін.
Отже, як слушно зазначає закордонний фахівець із політології
В. С. Малахов: «Для приймаючих держав імміграція – одночасно і вирішення, і джерело проблем. Із одного боку, саме завдяки їй заповнюються прогалини в галузях народного господарства, а з другого – зачасти імміграція робить свій внесок у загострення соціальних, політичних та соціально-психологічних проблем у приймаючих державах»
[243, с. 60]. Загалом у процесі перебування іммігрантів у державі виникають два блоки проблем: проблеми, пов’язані з мігрантами, та
проблеми самих мігрантів [346, с. 108]. На жаль, діалектичний зв’язок
між ними не завжди є очевидним, оскільки у своїй більшості вони
стосуються не самого факту переселення людини, а факту приїзду
«чужої» людини, тобто людини, яка не має свого місця у певному суспільстві [346, с. 108].
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Імміграція – яскравий прояв світових процесів глобалізації. Поняття «глобалізація» увійшло в науковий обіг у 80‑ті рр. ХХ і призначалося насамперед для визначення масштабності соціальних змін, що
охоплювали вже не стільки окремі нації та народи, скільки цивілізацію
в цілому [370, с. 35]. Глобалізація за своєю структурою багатоаспектна,
хоча у літературі з цього приводу висловлюється, що її розділення на
компоненти є досить умовним [72, с. 178]. Цілком позитивні та суспільно корисні за своєю сутністю наслідки глобалізації водночас не
позбавлені криміногенності. Відомий кримінолог і визнаний дослідник
світових тенденцій злочинності В. В. Лунєєв акцентує увагу на необхідності усвідомлення того, що негативні та позитивні процеси глобалізації не ідентичні та не рівнозначні поняттям «криміногенні» й «антикриміногенні»: «…Глобалізація являє собою виключну свободу
глобального порядку. Та ця свобода не вибіркова для правомірної чи
неправомірної поведінки. Це свобода для всіх, і вибір здійснюють
суб’єкти тієї чи іншої діяльності. Через високу мобільність, кримінальний талант і професійні навички криміналітету глобалізація відкриває
для транснаціональних злочинців та міжнародної злочинності казкові
можливості, які занадто повільно та зачасти неповністю регулюються
правом» [242, с. 42].
У контексті нашого наукового дослідження мова йде про демографічну глобалізацію та такий із її одиничних проявів, як злочинність
іммігрантів (іноземців і осіб без громадянства) на території приймаючої держави – України.
Безсумнівно, масовий рух людей, яким, по суті, є зовнішня міграція,
не може не впливати на криміногенну обстановку в Україні. Ця теза
підтверджується і думкою Ю. О. Стрелковської, яка указує, що значні
переміщення населення та його наслідки не можуть не впливати на
криміногенну ситуацію в країні [366, с. 316].
А. П. Мозоль, у свою чергу, зазначає, що в загальному плані зв’язок
міграції та злочинності простежується у двох основних напрямах:
1) впливові правових інститутів на міграцію, її характер, інтенсивність, форми тощо (такого впливу на міграцію можна досягти шляхом
прийняття відповідних правових актів, що регулюють порядок в’їзду
в Україну, надання мігрантам відповідного статусу тощо) [258, с. 55];
2) зворотному впливі міграційних процесів на всі характеристики
злочинності (зокрема, приїзд певних груп мігрантів може призвести
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до збільшення числа злочинів у тій чи іншій місцевості, а виїзд мігрантів, у свою чергу, може супроводжуватися кримінологічним ефектом,
але протилежного значення, оскільки сприяє скороченню злочинів за
рахунок виїзду тих, хто їх вчиняв) [258, с. 55].
Тобто, здійснюючи моніторинг криміногенної ситуації в Україні та
своєчасно визначаючи фактори зовнішньої міграції, що негативно на
неї впливають, держава повинна відповідним чином корегувати і міграційну політику. У цьому виявляється двоєдиність наслідків імміграції.
У літературі наголошується, що з точки зору дослідження злочинності іноземців міграція являє собою соціальний процес взаємодії контингенту мігрантів із приймаючим соціумом, одним із негативних наслідків якої є відтворення злочинності іммігрантів [32,
с. 13]. Адже в Україну приїздять різні категорії осіб із власними, індивідуально визначеними цілями [170, с. 235]. Кримінологічний інтерес становлять ті з них, які здійснюють певний вплив на стан злочинності в державі [170, с. 235]. Серед таких мігрантів деякі прямують до родичів, друзів, на відпочинок чи у справах й або стають
«заручниками» певних ситуацій, або у своїй поведінці не дотримуються норм українського законодавства (наприклад, спричиняють
ДТП із кримінально-правовими наслідками, не можуть утриматися
від вживання наркотиків або спокуси такого вживання, не здатні
контролювати свою поведінку внаслідок, зокрема, споживання алкогольних напоїв тощо) [170, с. 235]. Інші особи (переважно нелегальні мігранти) обирають Україну як транзитну державу на шляху прямування до РФ або країн Західної Європи [170, с. 235]. А певна
частина таких іммігрантів, прибувши в Україну, залишається тут на
постійне (або довгострокове) місце проживання, як легально, так
і нелегально [170, с. 235].
Мігранти, як легальні, так і нелегальні, є сприятливим середовищем для злочинності [372, с. 110], й відповідно – специфічним
об’єктом для кримінологічних досліджень [20, с. 175]. На жаль, приплив кваліфікованої робочої сили в Україну дуже незначний, так як
більша частина мігрантів – невлаштовані та неосвічені люди [372,
с. 110], які опинилися у тяжкому матеріальному становищі у себе на
Батьківщині та не мають перспектив на покращення життя в умовах,
що там склалися [170, с. 235]. Такі мігранти залишають державу
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свого походження і намагаються не повертатися навіть у разі набуття
статусу нелегального мігранта в державі перебування, а велика кількість з них для вирішення своїх проблем обирає шлях нелегальної
міграції [170, с. 235].
Викликає занепокоєння й імміграція осіб, що має яскраво виражений кримінальний характер – кримінальна міграція, яку можна
визначити як: 1) територіальне переміщення населення, що виявляється у в’їзді в державу осіб, які не є її громадянами, та їх перебуванні на території держави зі злочинними цілями [62, с. 41]; 2) соціальне, відносно масове, суспільно небезпечне явище, яке виражається
в територіальному переміщенні осіб з метою учинення злочинів,
а також переміщенні кримінальних технологій через кордони тих чи
інших територій [279, с. 14]; 3) оперативне поняття, визначене кримінологами для виокремлення контингентів мігрантів, які прибувають
зі злочинними цілями та вимагають підвищеної уваги правоохоронних
органів [336, с. 345], тощо. Одним з видів кримінальної міграції є виїзд із країни перебування з метою ухилення від кримінальної відповідальності [32, с. 22]. Тобто частина осіб, які прибувають на територію України, вже мають за плечима певну «кримінальну історію»
(у разі, якщо метою їх приїзду було ухилення від кримінальної відповідальності в іншій державі) чи «передісторію» (якщо головним
спонуканням до приїзду на територію України було здійснення злочинної діяльності) [170, с. 235].
Імміграція впливає на різні види державної безпеки: демографічну,
економічну, кримінологічну, етнокультурну і т. д. [390, с. 36]. У вітчизняній спеціальній літературі кримінологічна (кримінальна) безпека
визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держави, коли забезпечується постійний
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і припинення
реальних та потенційних кримінальних загроз [50, с. 105; 351, с. 48].
Також це здатність і держави та суспільства активно протистояти посяганням злочинних співтовариств та окремих злочинців на життєво
важливі інтереси громадян України, держави і суспільства та нейтралізувати загрози, що надходять від них [50, с. 105]. Зарубіжні кримінологи характеризують кримінологічну безпеку як вид державної
безпеки, об’єктивний стан захищеності життєво важливих та інших
істотних інтересів особи, суспільства та держави від злочинних по23
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сягань, що породжуються різного роду криміногенними факторами
(явищами та процесами), а також усвідомлення людьми такої своєї
захищеності [278, с. 138]. Імміграційні процеси створюють низку загроз кримінологічній безпеці України шляхом живлення іммігрантами
злочинності держави. Щодо осіб без громадянства, які здійснюють
злочини на території України, то необхідно зауважити, що такі особи
не завжди належать до категорії приїжджих, оскільки можуть постійно проживати в Україні ще з моменту народження, але внаслідок різних
життєвих обставин не мати правового зв’язку з будь-якою державою
світу [170, с. 237]. За даними Державної міграційної служби України
(далі – ДМС України), станом на 31 грудня 2017 р. в Україні постійно
на підставі отриманих дозволів на постійне проживання та посвідок
на постійне проживання проживало 5 294 особи без громадянства.
Тимчасово на підставі посвідок на тимчасове проживання проживало
869 таких осіб [67].
Протягом 2014 р. особами без громадянства в Україні було отримано 196 дозволів на імміграцію та 263 посвідки на тимчасове проживання; за 2015 р. – (189) дозволів на імміграцію та 200 посвідок на
тимчасове проживання; за 2016 р. – (192) дозволи на імміграцію та 289
посвідок на тимчасове проживання; за 2017 р. – (198) дозволів на імміграцію та 311 посвідок на тимчасове проживання [67].
Таким чином, в Україні сформувався окремий контингент осіб, які
вирізняються за критерієм громадянства1 або його відсутності. Їх головною відмінною від громадян України рисою є тривалість перебування в нашій державі. На теперішній час зовнішні міграційні процеси в Україні мають стабільно додатній показник як легальної, так
і нелегальної їх складової. Зважаючи на специфіку впливу руху мас
населення між державами на внутрішню обстановку в країні, зазначимо, що пожвавлений імміграційний рух потенційно містить у собі
криміногенні ризики і для місцевого населення, і для самих іммігрантів. Однак втілення таких ризиків у реальну загрозу безпеці людини
та громадянина, а також держави залежить від багатьох показників
і факторів, про які ми будемо говорити нижче, здійснюючи кримінологічний аналіз злочинів, виокремлених за критерієм громадянства
суб’єкта вчинення злочину.
1
Примітка. У подальшому в роботі термін «громадянство» буде вживатися як
загальне поняття для позначення і громадянства, і підданства особи.
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1.2. Кількісно-якісні показники злочинності
іноземців та осіб без громадянства
Інтенсивний розвиток зовнішньої міграції в Україні та активні
зміни у її зовнішньополітичному становищі зумовлюють виокремлення злочинів, що вчиняються іноземцями й апатридами (більша частина з яких є іммігрантами), в окрему групу для здійснення їх кримінологічного аналізу з метою розробки максимально ефективного комплексу заходів запобігання злочинності цих категорій осіб [184, с. 63].
Першим кроком у такому дослідженні є надання кримінологічної характеристики злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства1, так як спираючись на її результати, виникає реальна можливість зробити висновки про ступінь впливу на суспільство того чи іншого виду злочинності.
«Кримінологічна характеристика злочинів» – одне з ключових та
найбільш дискусійних понять у кримінології. Предметом наукової
дискусії є його зміст та обсяг. Єдиним, у чому учені-кримінологи дійшли згоди у процесі розвитку уявлень про кримінологічну характеристику, як зазначає О. М. Литвинов, стало визнання наукового значення цієї категорії та її системного характеру [234, с. 582].
Загалом у розумінні змісту кримінологічної характеристики погляди науковців можна об’єднати у дві великі групи – ті, хто пропонують скорочений перелік складових, що містять показники математичного характеру, та ті, хто пропонують їх розширений перелік,
у якому до математичних показників додаються детермінаційні та запобіжно-значущі ознаки [373, с. 246].
Одним зі словникових визначень терміна «характеристика» (від
грец. χαρακτηριστικός – той, що служить відмітною ознакою) є опис,
аналіз, оцінка певних явищ, властивостей чи особливостей кого- або
чого-небудь [98; 352; 349; 353, с. 960]. Кримінологічна характеристика
як різновид базового поняття «характеристика», у свою чергу, фокусує
увагу саме на кримінологічно значущих властивостях предмета дослідження, означених як її елементи, найбільшу кількість яких охоплює
1
Примітка. Зважаючи на те, що злочинність, на нашу думку, являє собою множинність злочинів, терміни «злочини» та «злочинність», які вживаються в тексті роботи, вважаємо синонімічними.
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«широкий підхід» до визначення цього наукового терміна [25; 206 та
ін.]. Компонентами кримінологічної характеристики прихильники
«широкого» підходу називають: просторово-часові параметри; особливості, що мають значення для розуміння детермінант злочинності;
дані про особу злочинця; ознаки, що визначають специфіку діяльності із запобігання злочинності тощо [59, с. 198; 204, с. 213; 237, с. 584;
401, с. 16]. Особливістю цього підходу до розуміння кримінологічної
характеристики є невичерпність переліку її компонентів. Їх групування також не є однозначним, оскільки до кожної з груп можна відносити різний набір параметрів. Занадто велика їх кількість може закономірно призвести до «розмиття» меж предмета чи навіть об’єкта дослідження.
«Вузьке» трактування змісту й обсягу поняття кримінологічної
характеристики акцентує увагу лише на конкретних параметрах, що
розкривають особливості злочинності та її окремих проявів: а) рівень,
структуру, динаміку злочинів та рівень їх латентності [240, с. 174];
б) абсолютну кількість злочинів та злочинців, коефіцієнти злочинності (коефіцієнт злочинної інтенсивності та коефіцієнт злочинної активності), динаміку і структуру злочинності, географію злочинності та
ціну злочинності [381, с. 244] або в) лише дані про розповсюдженість,
структуру та динаміку злочинності [32, с. 24], тобто переважно зводиться до її кількісно-якісних показників.
Також необхідно зауважити, що у кримінології сформувалися
і такі точки зору науковців на поняття, що розглядається, за яких його
обсяг, хоча і не обмежується кількома складовими, але й не охоплює
усіх елементів «широкого» підходу. У такому разі кримінологічна
характеристика – це відомості про рівень, коефіцієнти, структуру та
динаміку та географію злочинності, опис особи тих, хто їх вчиняє,
мотиви та цілі їх злочинної поведінки [61, с. 83; 89, с. 11; 185, с. 95;
219, с. 401], або кількісно-якісні показники, істотні риси і властивості особи злочинця і потерпілого від злочину, а також причини й умови явища [44, с. 35].
Оскільки призначенням кримінологічної характеристики злочинності загалом, та її видів, зокрема, є виокремлення саме тих параметрів, що
найяскравіше розкривають її сутність, для кримінологічної характеристики злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства
вважаємо найдоцільнішою одну з останніх наведених вище точок зору.
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При розкритті специфіки цього суспільно небезпечного явища основними елементами визначимо: рівень, структуру за різними критеріями,
топографію, географію, «ціну», динаміку злочинності, показники латентності та відомості про особу злочинця1, тобто саме ті складові, що
надають уявлення про статистично-динамічний розвиток цього явища
і його якісні зміни. Ми цілеспрямовано не розглядаємо відносні показники (коефіцієнти) злочинності іноземців та осіб без громадянства через
утрудненість їх розрахунків. Зокрема, загальну кількість громадян інших
держав і апатридів, які перебувають на території України, наразі точно
визначити не можливо, оскільки статистична інформація щодо кількості населення України за громадянством узагальнюється за даними переписів населення. Останній Всеукраїнський перепис населення проведений станом на 5 грудня 2001 р., а це явно застарілі дані. Покладення
в основу розрахунків, наприклад, коефіцієнтів злочинної активності,
даних стосовно міграції, сформованих на основі інформації про зміну
реєстрації місця проживання особи (на якій засновуються відомості
Державної служби статистики України про міграцію населення) також
видається недоцільним, адже у такому разі не виключено подвійного
обліку деяких осіб, які перетинають державний кордон, не охоплюється
кількість тих, хто перебуває на території України нелегально. Недоліком
формування таких статистичних даних є також те, що вони розпорошені по звітності різних державних органів. Окрім зазначеної Державної
служби статистики, статистичні дані щодо мігрантів в Україні формуються ДМС України (щодо кількості осіб, які отримали протягом визначеного строку дозволи на імміграцію, на постійне проживання, посвідки на постійне чи тимчасове проживання) та ДПС Ураїни (щодо кількості та держав походження іноземців і апатридів, які в’їхали на територію України протягом певного періоду, сальдо зовнішньої міграції та
ін.). Тобто, точну кількість навіть тих громадян інших держав та осіб без
громадянства, які легально перебувають в Україні на певний момент
часу, визначити важко, не кажучи вже про нелегальних мігрантів, що
унеможливлює розрахунок відповідних коефіцієнтів, значення яких відповідало б реальності.
Причинний комплекс та заходи запобігання вважаємо самостійними аспектами аналізу злочинності іноземців та осіб без громадянства
1
Примітка. Кримінологічній характеристиці особи злочинця-іноземця та особи
злочинця-апатриду присвячено розділ 2.
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через те, що обрана нами сукупність взаємопов’язаних показників
злочинності, по‑перше, характеризує дію її детермінант, а по‑друге, як
влучно зазначає О. М. Литвинов: «…Кримінологічна характеристика –
це вихідний етап організації процесу розробки та реалізації заходів
профілактики злочинів. Якщо розглядати останню як цілісну систему,
то вона є однією з її складових частин, а іншою є розробка та реалізація профілактичних заходів…» [237, с. 583]. Тобто кримінологічну
характеристику можна вважати складовою частиною заходів запобігання злочинності (одним із напрямів якого є кримінологічна профілактика [80, с. 22]), а не навпаки.
Отже, проблеми запобігання злочинності іноземців і апатридів недоцільно розглядати як складові компоненти кримінологічної характеристики, адже ці питання мають самостійне наукове значення. Віктимологічний аспект унаслідок притаманних лише йому особливостей
також повинен досліджуватися окремо.
Кримінологічний аналіз злочинності доречно розпочинати з дослідження кількісно-якісних показників, так як вони є своєрідною формою
відбиття статистичних даних про злочинні прояви у суспільстві.
Категорія «кількість» у кримінологічному значенні – це просторово-часова властивість злочинності, що характеризує її величину в просторі у той чи інший проміжок часу, тривалість існування, темпи росту і приросту та ін. [45, с. 156; 206, с. 92–93]. Під категорією «якість»
у кримінології розуміють прояви явища, орієнтуючись на його межі та
видове різноманіття у певному просторово-часовому вимірі [45, с. 156;
206, с. 92–93]. Кількісна та якісна сторони злочинності у підсумку
характеризують її стан. Стан злочинності є збиральним, узагальнюючим показником для оцінки злочинності в цілому [203, с. 56].
Головним кількісним показником злочинності кримінологи, як
правило, вважають її рівень, що традиційно визначається як абсолютна кількість злочинів і осіб, які їх учинили, за певний проміжок часу
на певній території [23, с. 52; 185, с. 225]. Проаналізуємо статистичну
інформацію про стан злочинності іноземців та осіб без громадянства
за останню декаду (2008–2018 рр.)1.
1
Примітка. Обрання зазначеного періоду для аналізу показників злочинності
іноземців і апатридів обрано нами через зміни на межі 2012 і 2013 рр. у статистичному обліку злочинності з метою виявлення її тенденцій за майже рівні періоди часу,
коли суб’єктами формування статистичних даних про стан злочинності в Україні були
різні правоохоронні органи – МВС України і ГПУ.
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Основними джерелами інформації для визначення рівня злочинності іноземців та осіб без громадянства за означений період є статистичні звіти Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС
України)1, Генеральної прокуратури України (далі – ГПУ)2 та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України). Так, за офіційними статистичними даними Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі – ДІАЗ МВС України), кількість
злочинів загальнокримінальної спрямованості, вчинених іноземними
громадянами та особами без громадянства, у 2008 р. становила 3 023 діяння, у 2009 р. – (2 998), у 2010 р. – (3 524), у 2011 р. – (3 778), у 2012 р.
(по 20 листопада 2012 р.) – (3 369) діянь [156; 157; 158; 159]. Щодо
статистики злочинів, учинених особами без громадянства, то необхідно зазначити, що окремо ані діяння, ані такі особи МВС України не
обліковувалися [180, с. 268]. Водночас вони й не охоплюються і статистичною інформацією про злочинність іноземців.
Після набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом
України 2012 р. (далі – КПК України) статистичний облік зареєстрованих кримінальних правопорушень та результатів їх досудового розслідування, як вже зазначалося, було покладено на ГПУ [296], яка
здійснює його і дотепер [297]. За 2013 р. нею було обліковано 1 926 кримінальних правопорушень3, учинених іноземцями, із них направлено
до суду з обвинувальним актом кримінальні провадження щодо
1 881 кримінального правопорушення, що склало 0,9 % від загальної
кількості кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом [119]. У 2014 р. спостерігається збільшення кількості
кримінальних правопорушень за обвинуваченням громадян інших
держав, загальна кількість яких становила 2 257 діянь. До суду з обвинувальним актом було направлено матеріали щодо 2 203 кримінальних
правопорушень, що склало 1,3 % від загальної кількості кримінальних
правопорушень, за якими провадження були направлені до суду з об1
Примітка. Статистичний збір та обробка інформації про стан злочинності
в Україні здійснювалося МВС України по 20.11.2012 р., оскільки після набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (далі – КПК
України) відбулися зміни у статистичному обліку МВС України.
2
Примітка. Статистичні дані ГПУ наводяться починаючи з 01.01.2013 р.
3
Примітка. Наразі поняття «кримінальне правопорушення» і «злочин» трактуються як тотожні у статистичних звітах Генеральної прокуратури України [387,
с. 191–192].
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винувальним актом [120]. У 2015 р. кількість облікованих кримінальних правопорушень за обвинуваченням іноземців склала 1 913, з яких
1 877 було направлено з обвинувальним актом до суду (1,1 % від загальної кількості таких проваджень) [121]. У 2016 р. показник кількості облікованих кримінальних правопорушень за обвинуваченням іноземців склав 1 691 кримінальне правопорушення [122], а у 2017 р.
збільшився до 2 543 кримінальних правопорушень [123]. Із обвинувальним актом до суду у 2016 р. було направлено 1 643 кримінальних
провадження (1,2 % від цієї категорії кримінальних проваджень) [122],
а в 2017 р. відповідно 2 483 (1,4 %) [123]. У 2018 р. знову простежується деяке зниження рівня кримінальних правопорушень, вчинених
іноземцями та особами без громадянства. ГПУ було обліковано 2 302
кримінальних правопорушення за цей період, з яких матеріали щодо
2 261 з них було направлено до суду з обвинувальним актом (1,3 %)
[124].
Статистичні звіти МВС України також містили інформацію про
кількість іноземців та осіб без громадянства, які вчинили злочин на
території України протягом зазначеного періоду: у 2008 р. цей показник
складав 1 722 особи, у 2009 р. – (1 727), у 2010 р. – (2 134), у 2011 р. –
(2 651), у 2012 р. (по 20.11.2012 р.) – (2 298) осіб [364]. Продовжуючи
аналіз наведеного показника зазначимо, що у 2013р. ГПУ було обліковано 2 055 осіб, що мали громадянство іноземної держави на момент
вчинення кримінального правопорушення [125], у 2014 р. – (1 406)
[126], у 2015 р. – (1 067) [127], у 2016 р. – (1 046) [128], у 2017 р. –
(1 559) [129], а у 2018 р. – (1 540) таких осіб [130].
Необхідно також додати, що протягом зазначеного періоду ГПУ,
на відміну від МВС України, також окремо фіксувало і кількість осіб
без громадянства, які вчиняли злочини на території України. Так,
у 2013 р. їх кількість склала 193 особи [125], у 2014 р. – (168) [126],
у 2015 р. – (150) [127], у 2016 р. – (84) [128], у 2017 р. – (195) [129],
у 2018 р. – 140 [130].
Але у звітах МВС України та ГПУ мова йшла лише про «осіб, які
вчинили злочини», а не про злочинців у повному обсязі цього поняття,
оскільки відповідно до 62 Конституції України та ст. 2 Кримінального
кодексу України (далі – КК України) особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню,
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено об30
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винувальним вироком суду. З цього приводу цікавою є думка О. М. Литвака, який зазначив, що: кількість засуджених протягом року не повністю показує людську сторону злочинності саме цього року, через
довготривалість процесу судового розгляду кримінальних проваджень
[234;с. 41]. Для підтвердження наведеної тези розглянемо дані статистичних звітів ДСА України про склад засуджених осіб за 2008–2018
рр. Згідно з ними, у 2008 р. судами України було засуджено 2 099 громадян інших держав та осіб без громадянства [145]; у 2009 р. – (2 009)
[146]; у 2010 р. – (2 172) [147]; у 2011 р. – (3 803) [148]; 2012 р. – (2 107)
[149]; у 2013 р. – (1 696) [150]; у 2014 р. – (1 435) [151]; у 2015 р. –
(1 061) [152]; у 2016 р. – (889) [153]; у 2017 р. – (932) [154]; у 2018 р. –
931 громадянин інших держав та апатридів1 [155] (див. Додаток
Б табл. 2).
На осіб без громадянства у загальній кількості засуджених громадян
інших держав і апатридів у середньому за період 2008–2010 рр. та
2012–2018 рр. припадає близько 14–20 %. Лише у 2011 р. кількість засуджених апатридів становила 60,6 % [145; 146; 147; 148; 149; 1450;
151; 152; 153; 154; 155].
Таким чином, показники МВС України та ДСА України значно
відрізняються, незважаючи навіть на те, що статистичний звіт МВС
України закінчується 9 місяцями 2012 року (для кращого наочного
порівняння цих даних звернемося до Додатка Б рис. Б.1). Але й не
акцентуючи увагу на цих відмінностях, можна помітити загальну тенденцію: кількість осіб, які вчинили злочин на території України і є
громадянами іншої держави або апатридами, у 2008–2011 рр. мала
тенденцію до збільшення (лише з невеликим зменшенням у 2009 р.).
У 2012 р. спостерігається спад цього показника, що можна пояснити
відсутністю достовірних (без подвійного обліку) статистичних відомостей МВС України за повний календарний рік у 2012 р. у зв’язку зі
зміною форм звітності, латентністю злочинів, учинених іноземцями
та особами без громадянства, високою мобільністю таких осіб по те1
Примітка. Для розрахунку загальної кількості засуджених іноземців і апатридів
попередньо необхідно обчислити кількість засуджених осіб без громадянства, оскільки окремої графи, присвяченої цій категорії осіб у Звіті про склад засуджених немає.
Розрахунки здійснюються за формулою: графа 1 («Усього засуджено осіб») – графа 2
(«Громадяни України») – графа 3 («Громадяни інших держав»). Далі отриманий показник сумуємо із кількістю засуджених іноземців (графа 3) і отримуємо загальну
кількість засуджених осіб цих категорій.
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риторії України тощо [180, с. 269–270]. Тенденція зменшення рівня
злочинності та рівня судимості громадян інших держав і апатридів
у 2013–2015 рр. зумовлена ускладненням внутрішньополітичної обстановки в державі, що сприяє зростанню рівня латентності злочинності, «випаданню» зі статистичного обліку частини території України,
показники якої раніше враховувалися, тривалою реформою судових
і правоохоронних органів держави, недосконалістю оновленого статистичного обліку кримінальних правопорушень тощо. Однак у 2016–
2017 рр. спостерігаємо повернення до незначного збільшення таких
показників, що, в першу чергу, можна пояснити виходом із кризи реформування і поступовим нарощенням обертів роботи судової і правоохоронної систем України. Та у 2018 р., знову ж таки, відбулося зменшення аналізованих показників.
У середньому на іноземців за період, що розглядався, в загальній
кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, за статистичними даними МВС України, припадає приблизно 1 % (0,8 % – у 2008 р., 2009 р. –
0,8 %, 2010 р. – 0,9 %, 2011 р. – 1,2 %, 2012 р. – 1,2 %) [362]. Із плином
часу частка громадян інших держав, навіть з урахуванням апатридів,
у загальній кількості виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, не змінилася, і в 2013–2018 рр. продовжувала варіюватися
у межах 1–1,5 % [125; 126; 127; 128; 129; 130].
Кількість засуджених іноземців і осіб без громадянства у середньому за 2008–2018 рр. становила 1,5 % від загальної кількості засуджених
осіб (у 2008 р. – 1,4 %; 2009 р. – 1,4 %; 2010 р. – 1,3 %; 2011 р. – 2,5 %;
2012 р. – 1,3 %; 2013 р. – 1,4 %; 2014 р. – 1,4 % та у 2015 р. – 1,1 %;
2016 р. – 1,2 %; 2017 р. – 1,2 %; 2018 р. – 1,3 %) [145; 146; 147; 148; 149;
1450; 151; 152; 153; 154; 155].
Аналізуючи такий статистичний показник злочинності категорій
осіб, що розглядаються, як рівень, необхідно зважати і на особливість,
яка властива будь-якому виду злочинності – її латентність. Деякі кримінологи взагалі включають латентність в обсяг поняття «рівень злочинності» як один із трьох основних показників (разом із кількістю
зареєстрованих кримінальних правопорушень (розкритих і нерозкритих) та рівнем судимості (кількість обвинувальних вироків, які набрали чинності та засуджених за ними осіб)) [226, с. 40]. Докладніше
проблеми латентності злочинності іноземців та осіб без громадянства
розглянемо у параграфі 1.3.
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Після завершення аналізу кількісних показників логічним продовженням кримінологічної характеристики злочинності є розгляд її
якісних особливостей, а саме структури. За визначенням Ю. М. Антоняна, якісний показник злочинності – це її сутність, тобто те, з яких
частин вона складається [33, с. 56].
Кримінологи традиційно визначають структуру злочинності як співвідношення груп (видів) злочинів або різних категорій осіб, які вчинили
злочин, у загальній кількості зареєстрованих злочинів чи злочинців на
тій чи іншій території у визначений період часу [106, с. 40; 218, с. 24;
231, с. 156]. Показником, який характеризує структурні елементи злочинності, є частка, або питома вага, що розраховується у відсотках [106,
с. 40]. За допомогою показників злочинності виявляють її особливості,
істотні для організації профілактики злочинності та диференціації практики застосування кримінально-правових заходів [206, с. 93].
Оскільки структура злочинності охоплює і ознаки злочинних діянь,
і ознаки осіб, які їх учинили, то залежно від мети структурування
можна виділити різні підстави для її побудови. Кримінологами пропонуються соціально-демографічна, кримінально-правова та кримінологічна структури злочинності [23, с. 53–54; 218, с. 24 та ін.]. Також
можна виокремити структуру злочинності за віктимологічним критерієм [45, с. 168].
Необхідно звернути увагу на те, що структурування злочинності,
так би мовити, працює як стосовно всієї злочинності в цілому, так
і щодо певної її частини [45, с. 168]. Виокремлення будь-якого сегмента злочинності вже є результатом застосування при її структуруванні
певної підстави [45, с. 168].
Питома вага злочинів, учинених громадянами іноземних держав
і особами без громадянства, відповідно до статистичних звітів МВС
України у середньому за 2008–2012 рр. становила 0,7 % (2008 р. –
(0,7 %), 2009 р. – (0,7 %), 2010 р. – (0,7 %), 2011 р. – (0,7 %), 2012 р. –
0,8 %) [362]. Згідно з Єдиними звітами про кримінальні правопорушення ГПУ за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 рр. частка кримінальних
правопорушень, суб’єктом учинення яких стали іноземці і апатриди,
складала: 0,3 % – у 2013 р.; 0,4 % – у 2014 р.; 0,3 % – у 2015 р.; 0,3 % –
у 2016 р.; 0,5 % – у 2017 р. та 0,5 % – у 2018 р. від загальної кількості
облікованих кримінальних правопорушень у звітному періоді [119; 120;
121; 122; 123; 124].
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У результаті узагальнення архівних кримінальних проваджень за
обвинуваченням іноземців та осіб без громадянства (див. Додаток В1),
за таким критерієм структурування злочинності як розподіл злочинів
за об’єктом кримінально-правової охорони від злочинного посягання,
було виявлено, що у такій структурі злочинності зазначених категорій
осіб найбільша питома вага належить злочинам проти власності –
47,3 %. На другому місці опинились злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – 13,3 %.
Частки інших груп кримінальних правопорушень іноземців та осіб без
громадянства є значно меншими: злочини проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян – 8,1 %; злочини у сфері господарської діяльності – 7,0 %; злочини проти життя та здоров’я особи – 6,5 %; злочини проти громадської
безпеки – 4,2 %; злочини проти громадського порядку та моральності –
4,1 %; злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 3,0 %;
злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації – 2,4 %; злочини
проти статевої свободи та статевої недоторканості – 1,6 %; злочини
проти волі, честі та гідності особи – 1,0 %; злочини проти правосуддя –
1,0 %; злочини проти виборчих, трудових та ін. прав і свобод людини
і громадянина – 0,4 %; злочини у сфері використання комп’ютерів –
0,1 %2 [175, с. 518–519; 184, с. 63–64] 3 (див. Додаток Б діаграма 1, Додаток В.1 табл. 2).
Отримані нами дані цілком кореспондують зі структурами злочинності іноземців та осіб без громадянства за аналогічним критерієм,
побудованими на основі статистичної звітності ДІАЗ МВС України,
ГПУ, ДСА України (див. Додаток Б табл. 3–9, діаграми 2, 3, 4).
1
Примітка. Під час узагальнення архівних кримінальних проваджень характеристики злочинів громадян інших держав та осіб без громадянства фіксувалися нами
не лише загалом, а й окремо. Однак через те, що істотних відмінностей між злочинами цих категорій осіб не було виявлено, їх виокремлення для аналізу мало б штучний
характер. Тому ці показники у Додатку В наведено для довідки.
2
Примітка. Такі результати відповідають загальним тенденціям проведеного
нами пілотного узагальнення 108 архівних кримінальних проваджень за обвинуваченням іноземців [173, с. 815].
3
Примітка. Наведено всі виявлені під час емпіричного дослідження групи злочинів за КК України. Злочини, на які у структурі злочинності іноземців та осіб без
громадянства припадає невелика частка в категорію «інше» не виділялися.
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Охарактеризуємо деякі з особливостей окремих видів злочинів, що
вчиняються іноземцями та особами без громадянства в Україні, за
результатами нашого емпіричного дослідження. Зокрема, у структурі
злочинів проти власності, вчинених іноземцями і апатридами, привертає увагу факт лідируючої позиції показника кримінально караних
діянь, передбачених 185 КК України (крадіжок) – 70 % від загальної
кількості виявлених злочинів цієї групи. Однакові частки по 12 % склали грабежі (ст. 186 КК України) та шахрайства (ст. 190 КК України).
Помітним сегментом у такій структурі злочинності громадян інших
держав та осіб без громадянства є також розбої (ст. 187 КК України) –
5 % від усіх досліджених злочинів проти власності за обвинуваченням
зазначених категорій осіб. Інші кримінальні правопорушення проти
власності (наприклад, злочини, передбачені статтями 194, 198 КК
України та ін.) склали всього 1 %.
Найпоширенішими предметами злочинного посягання при вчиненні злочинів проти власності є мобільні телефони, планшети, ноутбуки,
інша техніка (27 % від виявлених предметів злочинів); гроші (23 %);
особисті речі потерпілих: одяг, господарський інвентар, косметика,
годинники та ін. (17 %); ювелірні вироби (8 %); сільськогосподарські
товари, продукти харчування та алкогольні напої (8 %); товари повсякденного вжитку (6 %); зброя (2 %); різні документи (1 %). Рідше предметом таких злочинів ставали металолом, автозапчастини та ін. матеріальні блага, які не можна об’єднати за певним критерієм через їх
різноманітність (8 %).
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
здебільшого представлені 309 КК України, а саме – 73 % від загальної
кількості досліджених нами таких діянь. Цей факт свідчить про те, що
здебільшого наркозлочинність іноземців та осіб без громадянства
спрямована на задоволення власних потреб злочинців у наркотиках чи
їх аналогах, аніж на незаконні дії, пов’язані з їх збутом (питома вага 307
КК України становила 10 %). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих
лікарських засобів (ст. 305 КК України) складає 9 % у структурі наркозлочинності іноземців і апатридів. Причому суб’єкти зазначеного
злочину намагалися як ввезти в Україну, так і вивезти з її території
предмет злочину.
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Серед інкримінованих іноземцям і апатридам злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів помітною (у 4,5 %) є частка злочину, передбаченого 317 КК України («Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів»). Тобто частина іноземців
прагне не лише здобути наркотичні засоби, але і створити всі умови
для їх незаконного вживання, виробництва чи виготовлення. Інші злочини (наприклад, діяння, передбачені статтями 308, 311, а також ст. 325
КК України та ін.) склали частку в 1,5 %. Порушення санітарних правил
і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим
отруєнням (ст. 325 КК України) стало єдиним злочином проти здоров’я
населення серед виявлених кримінальних правопорушень розділу ХІІІ
Особливої частини КК України. Такий факт свідчить скоріше про виняток, ніж про закономірність учинення іноземцями й апатридами
злочинів проти здоров’я населення.
Найбільш розповсюдженим предметом цього виду злочинів є марихуана (каннабіс) – її було вилучено у 53 % випадків. Поширеним
предметом злочину також є опій чи опіати, наявність яких було відмічено у 23,4 % досліджених кримінальних правопорушень цієї групи.
Амфетамін, дезоморфін, псилоцин (екстракт грибів) склали частку
в 12,8 %, а кокаїн, героїн, трамадол та інші наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори – 10,8 %.
Звертає увагу також маса наркотичного засобу: дозування до
1 г було виявлено в 26,8 % випадків, до 5 г – у 17,0 %, до 10 г – у 22,0 %,
до 20 г – 19,6 %, до 50 г у 7,3 %, до 100 г – у 2,4 %, більше 100 г – 4,9 %.
Таким чином, можна зробити висновок, що громадяни інших держав
і особи без громадянства надають перевагу середнім за масою дозам
наркотичних засобів і психотропних речовин – від 5 до 20 г. Однак
необхідно зважати також на те, що наведена нами маса наркотичного
засобу, що виявлявся правоохоронцями у злочинців, могла бути лише
частиною того обсягу, який був у його розпорядженні.
Найпопулярнішим шляхом отримання наркотиків іноземцями й апатридами була «знахідка» таких засобів і речовин у різних місцях (як
правило, на вулиці: на зупинці громадського транспорту, в місцях для
збору сміття, на пляжах і т. п., а також в тамбурах і туалетних приміщеннях потягів, у кафе тощо) – у 40 % випадків. Незнайомці постачали
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предмет злочину в 18 % досліджених діянь, знайомі винному особи –
у 13 %. Послугами професійних торговців суб’єкти злочину користувалися у 15,8 % випадків. Отримання наркотику шляхом самовиготовлення було виявлено у 13 % досліджених діянь цієї групи. Інший спосіб
набуття предмету злочину склав лише 0,2 %. Проте необхідно також
звернути увагу й на те, що поширення наркотичних і одурманюючих
речовин останніми роками успішно здійснюється наркоторговцями через
систему «закладок» із активним використання мережі Інтернет, соціальних мереж чи месенджерів (особливо «Телеграм») [183, с. 132]. Тому
левова частина «знахідок» злочинців є по суті не випадково знайденим
предметом, а маскуванням способу отримання наркотиків.
Злочини, передбачені розділом ХV КК України, представлені лише
діяннями, передбаченими 358 КК України – підробленням документів,
печаток, штампів та бланків, а також їх збутом і використанням. Цей
факт свідчить про прагнення іноземців (зокрема, нелегальних мігрантів) і осіб без громадянства, які з різних причин не мають документів,
що посвідчують їх громадянство або належно оформленого дозволу
на перебування в Україні, забезпечити себе ними у незаконний спосіб
і продовжити своє нелегальне перебування в державі. Основним предметом таких діянь є паспорт громадянина України.
Злочини у сфері господарської діяльності здебільшого представлені кримінальними правопорушеннями, передбаченими 201 КК України
(контрабанда) – 89,2 %. Предметом контрабанди виступали як холодна,
вогнепальна зброя, боєприпаси, так і об’єкти культурної цінності (монети, книги, гравюри тощо). Помітною є також частка кримінально
караного порушення правил здійснення операцій з металобрухтом
(ст. 213 КК України) – 6,3 %. Це можна пояснити бажанням іноземців
і апатридів отримати вигоду від операцій з металобрухтом без належного оформлення дозвільних документів на здійснення таких операцій
(як правило, такі діяння відбувалися у формі організації незаконних
пунктів прийому металобрухту у населення). Решта злочинів цього
виду (наприклад, діяння, передбачені статтями 200, 205, 212 КК України та ін.) склала 4,5 %.
Злочини проти життя та здоров’я населення розподілилися таким
чином: діяння за 115 КК України склали частку в 25,5 %; за 119 КК
України – 5,9 %; за 121 КК України – 33,3 %; за 122 КК України – 7,8 %;
за 125–15,7 %; інші (статті 124, 128 та 129 КК України) – 11,8 % від усіх
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виявлених під час емпіричного дослідження злочинів цього виду. Отже,
можна зробити висновок, що серед учинених іноземцями і апатридами
злочинів, передбачених розділом ІІ Особливої частини КК України, їм
властиве вчинення діянь, об’єктивна сторона яких виражається в позбавленні потерпілого життя або заподіянні йому тілесних ушкоджень
різного ступеня тяжкості, аніж в заподіянні іншої шкоди здоров’ю.
Основним способом здійснення таких злочинів стало нанесення
ударів потерпілому руками чи ногами (зафіксовано у 42,4 % випадків
від загальної кількості досліджених насильницьких посягань, учинених
іноземцями і апатридами). Нанесення ударів холодною зброєю та удари господарсько-побутовими чи підручними предметами (палицею,
бруском з ребристими гранями та ін.) було виявлено приблизно в однаковій кількості кримінальних правопорушень – 25,4 % та 22,0 %
відповідно. В 10,2 % злочинів винні особи використали вогнепальну
зброю. Інші способи (наприклад, удушшя) фігурували у 3,9 % кримінальних проваджень. Тобто перевага такого способу вчинення злочину,
як удари потерпілого ногами чи руками, свідчить про імпульсивність
та ситуативність насильницької злочинності громадян інших держав
та осіб без громадянства.
Злочини проти громадської безпеки у 97,0 % кримінальних проваджень цієї групи злочинів представлені злочинами, передбаченими 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Звертає увагу той факт, що, як
правило, діяння за цією статтею КК України інкримінувалися громадянам інших держав та особам без громадянства у сукупності із контрабандою, злочинами у сфері незаконного обігу наркотичних речовин,
їх аналогів або прекурсорів та іншими кримінальними правопорушеннями. Серед предметів злочину, що перераховуються у ч. 1 263 КК
України найчастіше зустрічалися бойові припаси, а серед предметів,
перелік яких міститься у ч. 2 263 КК України – ножі та нунчаки (в т. ч.
і саморобні). Серед злочинів цього виду 3 % діянь склало таке кримінальне правопорушення, як завідомо неправдиве повідомлення про
загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК України).
У структурі злочинів проти громадського порядку та моральності
лідируючі позиції (80,0 %) займає хуліганство (ст. 296 КК України). Здебільшого цей злочин іноземцями та особами без громадянства вчинявся
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у стані алкогольного сп’яніння. Інші кримінальні правопорушення, передбачені розділом ХІІ Особливої частини КК України, склали 20,0 %
і були пов’язані зі сферою моральності. Це такі діяння, як наруга над
могилою (ст. 297 КК України), ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК України), створення та
утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 КК України) та сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (до речі, діяння, передбачене 303 КК України інкримінувалося винним особам у сукупності із
торгівлею людьми). Такі злочини вчинялися громадянами інших держав
і апатридами з корисливими цілями (наприклад, викрадення огорожі
могили з метою отримання коштів за металолом; створення та утримання місць розпусти, а також організація проституції здійснювалися винними особами для отримання прибутку).
У сфері безпеки руху та експлуатації транспорту нами було виявлено діяння, передбачені статтями 286 та 289 КК України (відповідно
94,1 % та 5,9 % від виявлених кримінальних правопорушень у цій
сфері) [181, с. 217]. При чому порушення правил безпеки дорожнього
руху здебільшого вчинялося водіями міжнародних транспортних компаній.
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації у структурі злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства стовідсотково представлені кримінальними правопорушеннями, передбаченими 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний
кордон України). Такі злочини винними вчинялися переважно з корисливих мотивів. Здебільшого незаконно через державний кордон України переправлялося по одній особі (у 70,5 % виявлених випадків),
рідше – по дві-три (23,5 %). У 6,0 % випадків мова йшла про переправлення групи у 4–6 осіб.
У сфері охорони статевої свободи та статевої недоторканості громадянами інших держав і апатридами вчинялися діяння, передбачені
статтями 152 (зґвалтування) та 153 (насильницьке задоволення статевої
пристрасті неприродним способом) КК України1.
1
Примітка. Зазначені види складів злочинів наведено відповідно до статей КК
України у їх редакції до набуття чинності Законом України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06 грудня 2017 р. № 2227‑VIII
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Група злочинів, передбачених розділом ІІІ Особливої частини КК
України, представлена діянням, передбаченим 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Такі діяння іноземцями (засуджених за цей склад злочину осіб без громадянства не
було виявлено) вчинялися у співучасті з громадянами України, інколи
у сукупності зі злочином, передбаченим 303 КК України. Метою учинення таких діянь було налагодження бізнесу у секс індустрії: отримання прибутку за сексуальні послуги потерпілих, які вони надавали
на території інших держав (Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати),
стаючи залежними від винних осіб. Цікавим фактом є те, що таким
«продажем тіл» займалися переважно жінки. Кількість обвинувачених
чоловіків за цей злочин становила лише 20,0 %.
Проти правосуддя іноземцями та особами без громадянства вчинялися такі злочини, як злісна непокора вимогам адміністрації виконання покарань (ст. 391 КК України), порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України), ухилення від покарання, не пов’язаного
з позбавленням волі (ст. 389 КК України), ухилення від відбування
покарання у виді обмеження волі (ст. 390 КК України; іноземців та
апатридів, які ухилялися від відбування покарання у виді позбавлення
волі під час емпіричного дослідження не виявлено) та погроза вбивством та насильством щодо судді (ст. 377 КК України).
Із злочинів, передбачених розділом V Особливої частини КК України іноземцями й апатридами вчинялися діяння, передбачені 162 (порушення недоторканності житла), 172 (грубе порушення законодавства
про працю) та ст. 175 (невиплата заробітної плати працівникам підприємства), тобто посягання на виборчі, авторські права, свободу віросповідання, право на освіту, недоторканність приватного життя тощо
є невластивими для іноземців і апатридів. Порушення права на недоторканність житла пов’язано із підготовкою до учинення корисливих
злочинів, а порушення трудових прав громадян України здійснювалося керівниками підприємств, установ, організацій через різні як
об’єктивні (недофінансування), так і суб’єктивні (корисливі мотиви)
причини.
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
представлені діянням, передбаченим 361 КК України. Таке втручання
в роботу автоматизованої системи було спричинено корисливими мо40
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тивами злочинців-іноземців (осіб без громадянства, які вчинили такий
злочин, нами не виявлено).
Структура злочинності іноземців і апатридів відображає і загальні
тенденції злочинності в Україні [171, с. 815]. Останніми роками структура злочинності України за об’єктом кримінально-правової охорони
у перших трьох лідируючих позиціях є усталеною (змінюється лише
розмір частки злочинів): 1) злочини проти власності – близько 65 % від
загальної кількості облікованих правопорушень; 2) злочини проти
життя та здоров’я особи – близько 7–10 % від загальної кількості облікованих правопорушень; 3) злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – близько 5 %
[122; 123; 124].
Якщо розглянути статистичні відомості про склад засуджених, то
можна простежити, що найбільша кількість осіб в Україні засуджується за злочини проти власності (більше 50 % від загальної кількості
засуджених); на другому місці – засуджені за злочини, пов’язані з наркотичними речовинами, їх аналогами та прекурсорами (12–14 %),
а третю позицію займають засуджені за злочини проти життя та здоров’я
особи (8–10 %) [153; 154; 155].
Таким чином, структура злочинності іноземців та осіб без громадянства за об’єктом кримінально-правової охорони відбиває загальні
тенденції структури злочинності в державі. Перевага у ній злочинів
проти власності та злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів свідчить про домінування у злочинців-іноземців і злочинців-апатридів корисливого мотиву,
задоволення потреби у наркотиках або ж отримання коштів від їх реалізації.
Розглядаючи злочинність іноземців і апатридів у розрізі сучасної
криміногенної обстановки в державі, не можна не сказати кілька слів
щодо зовнішньої військової агресії стосовно України, адже вони мають
явно міжнародний характер. Це підтверджується словами Ю. В. Орлова, який зазначає, що така категорія міжнародного кримінального
права, як злочини агресії, на жаль, не позбавлена актуальності для
сучасної військово-політичної і кримінологічної ситуації в Україні та
її правової системи [288, с. 80]. Однак, зважаючи на міжнародний аспект проблеми, зауважимо, що предметом нашого дослідження не
охоплюється такий рівень окресленого явища. Вважаємо, що терорис41
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тичні дії за участю іноземців на Сході України та захоплення території
АРК належать до предмета дослідження політичної кримінології. Крім
того, дослідження показників судимості іноземців і апатридів в Україні показало, що, починаючи з 2014 р. (початок зовнішньої агресії)
в Україні було винесено лише один обвинувальний вирок за обвинуваченням громадянина РФ (і взагалі за обвинуваченням громадянина
іншої держави чи апатрида) за злочин проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку, а саме – за 437 ч. 2 КК України [64; 149]
(див. Додаток Б табл. 7).
Характер злочинності іноземців та осіб без громадянства оцінюється через розподіл учинених ними діянь за ступенем тяжкості злочину. Відповідно до результатів нашого емпіричного дослідження
найбільша кількість учинених іноземцями й апатридами злочинів була
середнього ступеня тяжкості – 39,8 %, а також тяжкими – 39,0 %. Частка злочинів невеликої тяжкості становила 15,6 %. Найменше цією категорією осіб було учинено особливо тяжких злочинів – 5,6 %1 [175,
с. 519; 176, с. 266] (див. Додаток В.1 табл. 3). Цей факт є закономірним,
так як у структурі злочинності зазначених категорій осіб за об’єктом
кримінально-правової охорони, переважають саме середньої тяжкості
та тяжкі злочини [184, с. 64].
Така ж особливість характеру злочинності іноземців та осіб без
громадянства підтверджується розрахунками, здійсненими на основі
статистики ДСА України, де переважають злочини середньої тяжкості
та тяжкі злочини (див. Додаток Б табл. 10).
Статистичними даними ГПУ також підтверджується означена тенденція: у структурі злочинності України домінують злочини середньої
тяжкості (більше 40 % від усіх облікованих кримінальних правопорушень), а найменшу частку становлять особливо тяжкі злочини (до 4 %
відповідно) [122; 123; 124].
За формою вини вчиненого іноземцями / апатридами злочину переважають умисні кримінальні правопорушення – 97,0 % від кількості
досліджених діянь [175, с. 519; 172, с. 266]. Необережні злочини та
злочини зі змішаною формою вини становили відповідно лише 1,1 %
та 1,9 % [175, с. 519; 184, с. 64]. Також необхідно зазначити, що під час
1
Примітка. Загалом такі ж, але з деякими відмінностями у відсоткових частках,
результати було отримано нами при проведенні пілотного узагальнення 108 архівних
кримінальних проваджень за обвинуваченням іноземців [173;с. 815).
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нашого емпіричного дослідження не виявлено кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб без громадянства в учиненні необережних злочинів [184, с. 64] (див. Додаток В.1 табл. 4). Тобто, переважна
більшість засуджених іноземців і апатридів усвідомлювала суспільно
небезпечний характер свого діяння, передбачала і бажала або свідомо
припускала настання його суспільно небезпечних наслідків [184, с. 64].
Серед кримінальних правопорушень, учинених іноземцями і апатридами, на стадії готування чи замаху було закінчено 7,9 % досліджуваних нами діянь [175, с. 519; 184, с. 64] (див. Додаток В.1 табл. 5).
Перевага закінчених злочинів (92,1 %) указує на те, що, як правило,
злочинці досягали своєї мети [175, с. 519; 184, с. 64].
У 78,4 % випадків злочини учинялися одноосібно, що може свідчити про наявність у таких осіб пріоритетності самостійного вчинення кримінальних правопорушень [175, с. 519; 184, с. 64]. Щодо діянь,
учинених у співучасті, то (див. Додаток В.1, табл. 6):
1) вчинення злочину групою осіб без попередньої змови між собою
становило 0,8 % [175, с. 519; 184, с. 64].
Як зазначається у спеціальній літературі, особливістю цієї форми
співучасті є процес виконання об’єктивної сторони складу злочину:
всі виконавці (співвиконавці) виконують її у повному обсязі чи частково таким чином, що діяльність одного виконавця приєднується до
діяльності іншого (інших) саме у процесі вчинення злочину, тобто коли
злочин уже почався, але ще не закінчився. Обов’язковою ознакою
в такому випадку є момент виникнення змови: не до початку злочину,
а в перебігу його виконання [211, с. 103].
Прикладом учинення злочину групою осіб, яка б складалася з громадян інших держав або осіб без громадянства, без попередньої змови
між собою є такий випадок із судової практики. У листопаді 2011 р. А.
разом із Ш. (громадяни РФ, аварці, місце народження та реєстрації –
Республіка Дагестан, РФ), Х. та З. (громадянки України) знаходилися
за місцем проживання останньої, де розпивали спиртні напої. Згодом
у А., який був у стані сильного алкогольного сп’яніння виник умисел
на вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних з оральним проникненням в тіло потерпілої Х. Усвідомлюючи, що Х. добровільно не
забажає вступити з ним у статевий зв’язок, А. попросив З. придбати
в магазині неподалік від її будинку додаткову порцію алкоголю. Позбавившись таким чином присутності З., під приводом того, що Х.
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нібито вкрала у нього гроші, А. змусив її роздягтися для обшуку та
шляхом застосування психічного і фізичного примусу, а також наносячи тілесні пошкодження, придушив опір Х., після чого задовольнив
з нею статеву пристрасть неприродним способом. Далі, знаходячись
у кухні квартири З., А., висловлюючи погрози та образи на адресу Х.,
примушував її вступити у статевий зв’язок з Ш., який знаходився
у цьому ж приміщенні. Ш, усвідомлюючи, що воля Х. до супротиву
придушена діями А., не перервав злочинні дії останнього, а навпаки,
скориставшись ситуацією, вступив з Х. у статевий зв’язок способом. Таким чином, Ш. і А. вступили у змову на вчинення злочину
безпосередньо у процесі здійснення кримінального правопорушення1;
2) вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб – 15,9 %
[175, с. 519; 184, с. 64].
Для ілюстрування такого об’єднання злочинних зусиль за участю
іноземців чи осіб без громадянства можна навести такий приклад із
судової практики. Громадянин України А. з метою незаконного заволодіння шляхом шахрайства квартирою, що належала Ялтинському
торговому морському порту і в якій проживав громадянин України К.,
вступив у злочинну змову з особою без громадянства Г. Обрану квартиру після незаконного заволодіння А. планував продати з метою
отримання матеріальної вигоди. Скориставшись зовнішньою схожістю
Г. і потерпілого К., А. спрямував його звернутися із заявою до міліції
про втрату паспорту. Отримавши паспорт громадянина України на ім’я
К. злочинці оформили приватизаційні папери на квартиру потерпілого
та свідоцтво про право власності. Після оформлення всіх документів
К. було вбито. Таким чином, А. та Г. шляхом обману і за попередньою
змовою між собою заволоділи квартирою у м. Ялта, спричинивши
Ялтинському морському торговому порту матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 217 700 грн.2
Прикладом цього виду співучасті за участі іноземців є такий випадок.
Громадянин Соціалістичної Республіки В’єтнам (далі – СРВ) Н., перебуваючи у м. Харкові та маючи умисел на організацію незаконного переправлення громадянина СРВ В. через державний кордон України за
винагороду у розмірі 400 доларів США, вступив з цією метою у зло1
Архів Фрунзенського районного суду м. Харкова за 2012 р. Кримінальна справа
№ 2033/78/2012.
2
Архів Ялтинського міського суду АР Крим за 2012 р.
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чинну змову з іншим громадянином СРВ Д. Для здійснення свого злочинного задуму Н., перебуваючи на території ТЦ «Барабашово» винайняв
таксі, в якому в нічний час разом з В. та Д. попрямував дос. Грани Дергачівського району Харківської області, де вказав Д. на дорогу, по якій
він повинен був переправити В. у пішому порядку через державний
кордон України, оминаючи пункти пропуску, та повернутися назад. Але
злочинний умисел Н. та Д. на незаконне переправлення В. через державний кордон України не було доведено: їх було затримано співробітниками Державної прикордонної служби України (далі – ДПС України) та
військовослужбовцями прикордонних військ України1;
3) вчинення злочину організованою групою – 4,9 % [175, с. 519;
184, с. 64].
Типовим прикладом указаної форми співучасті злочинців за участю іноземців або осіб без громадянства є такий випадок із судової
практики.
На початку 2010 р. громадянин України М. із метою систематичного вчинення контрабандного переміщення на митну територію
України транспортних засобів іноземного виробництва, шляхом використання підроблених документів для подальшої їх реалізації в Україні, створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли
громадянин Польщі З. і громадянин ФРН Л. М. розподілив функції
кожного з учасників злочинної організації та розробив план вчинення
злочинів, який полягав у тому, що автомобілі будуть завозитися на
територію України іноземними громадянами-нерезидентами в режимі
«тимчасового ввезення» на підставі підроблених документів із метою
уникнення необхідності сплати митних платежів при ввезенні авто
в Україну. Для реалізації задуманого М. залучив до цієї «схеми» своїх
знайомих О. і Н., які, переслідуючи корисливі мотиви, дали добровільну згоду на свою активну участь. Їх функцією було транспортування авто Україною.
За час своєї діяльності М., З., Л., О. і Н., вчинили контрабанду
17 транспортних засобів та ухилилися від сплати обов’язкових митних
платежів на суму понад 3 млн грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах2.
1
Архів Дергачівського районного суду Харківської області за 2009 р. Кримінальна справа № 1–459/2009 рік.
2
Архів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за 2012 р.
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У Формі № 7 звітності ДСА України про склад засуджених міститься окрема графа, в якій надається інформація про кількість осіб, що
вчинили злочини у складі організованої групи. За 2008–2018 рр. всього було обліковано 131 таку особу серед злочинців-іноземців та 139 серед злочинців-апатридів [145; 146; 147; 148; 149; 1450; 151; 152; 153;
154; 155].
Випадків діяльності злочинних організацій за участю іноземців чи
осіб без громадянства на території України під час емпіричного дослідження за запропонованою темою нами не виявлено [175, с. 519;
184, с. 64]. Такий результат не викликає здивування, оскільки протягом
2008–2018 рр. згідно зі звітністю ДСА України всього було засуджено
11 громадян інших держав, які діяли у складі злочинних організацій
[145; 146; 147; 148; 149; 1450; 151; 152; 153; 154; 155]. Також підкреслимо, що за означений період у звітності ДСА України не зафіксовано
жодного апатриду, який був би засуджений за участь у злочинній організації [175, с. 519; 184, с. 64]. Отже, така форма злочинної діяльності не є властивою для осіб без громадянства, або, в силу своєї латентності і складності виявлення, не потрапляє до статистичної звітності.
Загалом факт сприяння світових глобальних тенденцій (у тому
числі й міжнародних міграційних процесів) розвитку організованої
злочинності є незаперечним. У Концепції державної політики у сфері
боротьби з організованою злочинністю серед проблем, для розв’язання
яких Президентом України було затверджено названий документ, зазначається і про небезпечність діяльності міжнародних злочинних
угрупувань на території України: «Україна стає об’єктом зростаючої
зацікавленості міжнародних злочинних угруповань, зокрема у сферах
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, торгівлі людьми, нелегального переміщення зброї, небезпечних матеріалів
та наркотичних засобів. Збільшується кількість нелегальних мігрантів
та набуває все більшого поширення організована етнічна злочинність»
[199]. Такі негативні тенденції свого часу яскраво відображали офіційні статистичні дані ДІАЗ МВС України. Так, наприклад у 2011 р. було
виявлено 26 організованих груп і злочинних організацій, сформованих
на етнічній основі (в 2010 р. – 16, динаміка приросту складає 62 %),
що є підтвердженням активізації етнічних злочинних угрупувань на
території України [332, с. 84]. Відповідно до звітності ГПУ правоохоронними органами України у 2013 р. було виявлено 21 організовану
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групу, сформовану на етнічній основі, у 2014 р. таких груп зареєстровано 19, в 2015 р. – 8 [139; 140; 141], а в 2016 р. – 6 організованих груп
[142]. Починаючи із 2017 р. є помітним певне зростання – правоохоронцями було виявлено організованих злочинних груп, сформованих
на етнічній основі, у кількості 9‑ти, а в 2018 р. – 17‑ти [143; 144].
Злочини громадянами інших держав та особами без громадянства
учиняються у співучасті як із громадянами України (53,9 %), так і з
громадянами інших держав. При чому у 28,3 % випадків співучасник
мав громадянство винного, а у 4,0 % – громадянство іншої держави.
Не встановлено громадянство співучасника у 13, 8 % [184, с. 64] (див.
Додаток В.1 табл. 7).
Також необхідно зазначити, що стосунки між співучасниками мали
різний характер. Здебільшого (у 72,1 % випадків) вони були знайомі до
вчинення злочину [184, с. 64]. Подружні та родинні відносини
пов’язували злочинців у 5,8 % випадків [184, с. 64]. Частина співучасників (4,6 % випадків) були мало знайомі один з одним або познайомилися безпосередньо перед чи для учинення кримінально караних діянь,
а найрідше злочини вчинялися за участю сусідів (2,3 % виявлених
взаємовідносин) [184, с. 64] (див. Додаток В.1 табл. 8).
При учиненні злочину у співучасті іноземці та особи без громадянства переважно є виконавцями злочину (94,4 % злочинців від кількості виявлених іноземців і апатридів, які вчинили злочин у співучасті –
124‑х осіб). Значно рідше їм належить роль організатора (1,6 %), підбурювача (0,8 %) чи пособника (3,2 %) (див. Додаток В.1 табл. 9).
Під час проведення емпіричного дослідження зазначеної проблеми
нами досліджувався і розподіл злочинів за місцем їх учинення, тобто
топографія злочинності (особливості злочинних проявів залежно від
об’єктів, на яких вчиняються злочини [185, с. 219]). Майже кожний
третій злочин було учинено іноземцем або апатридом на вулиці: пішохідній або проїжджій частині населеного пункту, у місцях, що призначені для навчальних, культурних і спортивних заходів, полі, лісонасадженні, на березі річки, будівельних майданчиках, кладовищах, ринках
тощо (37,2 %) [184, с. 64]. Другим за поширеністю місцем події злочину є житло потерпілого (17,9 %). Інші місця розподілилися таким
чином: магазин або супермаркет – 8,8 %; місця громадського відпочинку – 5,2 %; власне житло винного – 4,7 %; зала очікування вокзалу
чи аеропорту, пункт пропуску на митниці, термінал, а також під’їзд
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житлового будинку, підвал, сарай, склад тощо – 4,7 %; громадський
транспорт – 4,7 %; інші місця – 13,9 %; не встановлено слідством – 2,9 %
[184, с. 64] (див. Додаток В.1 табл. 12).
Необхідність дослідження топографії злочинності зумовлюється
взаємозв’язком учинення окремих злочинів з характеристиками (географічними та просторово-геометричними) певних точок простору,
в межах яких вони вчиняються [167, с. 262]. Ця теза була підтверджена і результатами нашого емпіричного дослідження. Так, типовими
місцями для здійснення, наприклад, крадіжок, грабежів та розбоїв
ставали вулиці, ринки, вокзали (тобто місця, в яких легко загубитися
чи сховатися у масі інших людей чи серед будівель після вчинення
злочину), житло потерпілого (з проникненням у квартиру, будинок, на
приватну територію тощо), магазин чи супермаркет (до речі, учинення
інших видів злочинів, крім злочинів проти власності, у цих місцях нами
не було виявлено), громадський транспорт («кишенькові» крадіжки)
та ін. [184, с. 64] Злочини, пов’язані із наркотиками, також переважно
вчинялися або на вулиці (зокрема, збут і придбання наркотичних речовин), у власному помешканні (виготовлення, зберігання та вживання), на транспорті чи у нежилому приміщенні (придбання, вживання,
перевезення, контрабанда таких речовин) тощо [184, с. 64]. Убивства,
нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зґвалтування та ін. відбувалися у лісонасадженнях, на вулицях міста, у власних
помешканнях винного (в такому разі потерпілого з винною особою
пов’язували сімейні, дружні чи приятельські відносини), у житлових
помешканнях інших осіб (наприклад, коли винний і потерпілий гостювали у третьої особи) та ін. [184, с. 64]. Хуліганства іноземцями та
особами без громадянства здебільшого учинялися у місцях громадського відпочинку (парках, кафе, нічних клубах тощо) [184, с. 64–65].
Місцями події автотранспортних злочинів ставали автомобільні шляхи
та проїжджа частина населених пунктів [184, с. 65]. Таким чином,
кожному виду злочинів відповідало певне, характерне для нього місце
вчинення, знання про яке є необхідним при розробці ефективного
комплексу заходів запобігання злочинності не лише іноземців і апатридів, а й злочинності в Україні загалом [184, с. 65].
Злочинність громадян інших держав і апатридів має і сезонні особливості: найбільше злочинів вони вчиняють влітку – 26,3 % [184, с. 65].
Показники осіннього, зимового та весіннього періодів є майже одна48
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ковими – 21,1 %, 21,2 % та 21,3 % відповідно1 [184, с. 65]. (див. Додаток В.1 табл. 13). Підвищену злочинну активність іноземців улітку
можна пояснити тим, що, по‑перше, іммігранти в цю пору року активніше переміщуються територією України (навіть якщо вони прибули
в інший час, іншої пори року). По-друге, в цей час створюється такий
«симбіоз» природних умов та людського чиннику потерпілих, який
значно полегшує вчинення злочинів: довший, ніж взимку, світловий
день, тепла погода, масові розваги громадян у місцях громадського
відпочинку (в тому числі із вживанням алкогольних напоїв), період
відпусток потерпілих, виїзд їх на дачі, курорти тощо [184, с. 65].
Іноземці й апатриди більшу частину злочинів учиняють у робочі
дні (54,5 %) [184, с. 65]. Причому серед цих днів тижня найбільша
кількість кримінальних правопорушень припадає на четвер (12,8 %) та
п’ятницю (11,6 %) [184, с. 65]. На вихідні (суботу та неділю) – (23,7 %),
святкові дні – (1,3 %) [184, с. 65]. У 21,8 % випадків день вчинення злочину досудовим слідством не було встановлено [184, с. 65] (див. Додаток В.1 табл. 14).
Для вчинення злочину іноземці та апатриди здебільшого обирають
робочі години доби: найбільше злочинів учиняється між 08.00 та 18.00
годинами – 34,4 % [184, с. 65]. У цей час здійснюються, як правило,
квартирні крадіжки, кишенькові крадіжки, шахрайство, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти безпеки виробництва, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та
злочини проти правосуддя [184, с. 65]. Це пояснюється тим, що в робочі години відсутність потерпілих за місцем проживання полегшує
учинення крадіжок з проникненням у житло; в ранкові години, коли
потік громадян прямує на роботу, створюються необхідні умови для
учинення кишенькових крадіжок. Учинення шахрайства (яке здебільшого відбувається на вулицях та полягає у заволодінні грошима і ювелірними виробами потерпілих) у цей час доби пояснюється наявністю
людської маси на вулицях. Учинення інших видів вищенаведених
злочинів безпосередньо пов’язане із трудовою діяльністю людини
в робочі години.
1
Примітка. Також у 1,7 % випадків пора року учинення злочину не була встановлена слідством, 9,3 % зайняли триваючі злочини та продовжувані злочини (більше
декількох місяців).
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На неробочі години (з 18.00 до 24.00) припадає 22,7 % від усіх злочинів, учинених іноземцями й апатридами [184, с. 65]. Для цього періоду доби характерне учинення кишенькових крадіжок, грабежів,
розбоїв, убивств, нанесення тілесних пошкоджень, злочинів проти
громадського порядку та моральності (а саме хуліганства) та ін. [184,
с. 65]. Учинення кишенькових крадіжок у цей час пояснюється, знову
ж таки, потоком людей, які прямують вже з місць роботи додому. Грабежі, розбої, убивства, нанесення тілесних ушкоджень нерозривно
пов’язані з темною частиною доби, оскільки за таких умов винному
легше залишитися непоміченим, сховатися після учинення злочину
тощо. До того ж злочинам проти життя та здоров’я особи (як, до речі,
й учиненню хуліганських дій) часто передує розпиття спиртних напоїв, у тому числі винним спільно з потерпілим.
У нічний час (00.00–04.00) здійснюється близько 12,3 % кримінальних правопорушень, а найменша кількість учинених злочинів є властивою передранковим годинам (з 04.00 до 08.00) – 6,5 % [184, с. 65].
У цей час, як правило, вчинялися злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, частина злочинів проти власності та злочинів
проти безпеки руху та експлуатації транспорту [184, с. 65] (див. Додаток В.1 табл. 15). Учинення в цей період доби статевих злочинів
пояснюється як способом проведення дозвілля (в т. ч. винного спільно
з потерпілою), так і підвищеним віктимним станом поодиноких жінок
в цей час. Щодо злочинів проти власності, то в такі години злочинцям
легше залишитися непомітними після завершення кримінально караних
дій, оскільки, наприклад, проникнення і на приватну територію, і в
житло потерпілого, скоріше за все залишиться непоміченим через сон
сусідів. І навіть при виявленні злочинного посягання на майно потерпілого у темряві злочинець має більше шансів приховати свою зовнішність та полишити місце злочину. Транспортні злочини в цей час
трапляються переважно або через втому водія, його неуважність, або
через перевищення швидкості з метою швидше подолати потрібну
відстань між населеними пунктами.
Злочинність іноземців і апатридів має особливості і свого територіального поширення в Україні. Хоча злочини іноземцями й апатридами вчиняються по всій території України, без виключень, їх концентрація неоднакова у різних регіонах держави. Як зазначає В. В. Голіна,
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регіональні розбіжності у структурі злочинності є не лише у країні,
але й в областях, районах, селах і охоплюються поняттям «географія
злочинності» [82, с. 89]. На основі аналізу статистичної звітності ДСА
України про кількість засуджених іноземців та осіб без громадянства
у розрізі регіонів, можна виокремити такі особливості територіального розповсюдження злочинності зазначеної категорії осіб:
1) найбільшого поширення явище злочинності іноземців та осіб
без громадянства має в Одеській, Харківській областях і м. Києві1;
2) найменшу кількість громадян інших держав і апатридів було
засуджено в Івано-Франківській і Тернопільській областях [68; 184,
с. 65].
Необхідно зазначити, що до 2014 р. лідируючі позиції за поширеністю злочинності іноземців та осіб без громадянства займали також
Донецька і Луганська області, АРК [68].
Загалом структура злочинності громадян інших держав і апатридів
за об’єктом кримінально-правової охорони від злочинного посягання
є схожою у різних регіонах України, але у певних областях їй притаманні власні риси [184, с. 65]. Наприклад, найбільшу частку в структурі злочинності Закарпатської області складають діяння, передбачені 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) [184, с. 65]. Ці ж діяння, але в доповненні з контрабандою (ст. 201
КК України) та незаконним переправленням осіб через державний
кордон України (ст. 332 КК України) помітно урізноманітнюють структури злочинності іноземців та осіб без громадянства у таких прикордонних областях, як Харківська, Чернігівська та Чернівецька [184,
с. 65]. В областях, територією яких проходять міжнародні автомобільні магістралі, серед інших видів злочинів вирізняються порушення
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами
(як правило, водіями міжнародних транспортних компаній), які керують
транспортними засобами (ст. 286 КК України) [184, с. 65].
Географічні відмінності стану злочинності зумовлюється комплексом факторів та пов’язаних із їх впливом процесів, зокрема: 1) природно-географічними особливостями; 2) щільністю та соціально-демографічною структурою населення; 3) соціокультурними особливос1
Примітка. Зважаючи на події 2013–2014 рр. за умов окупації РФ території АРК
відповідно зміниться і статистичний облік таких осіб.
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тями населення; 4) соціально-економічними особливостями; 5) станом
протидії злочинності на тій чи іншій території тощо [166, с. 117]. Також
необхідно відзначити тісний зв’язок злочинності зазначених категорій
осіб із міграційними процесами: міжнародними – при перетині державних кордонів двох або більше держав та внутрішніми – прямуванням територією України. Саме внутрішні міграційні переміщення
іноземців і апатридів сприяють «розповзанню» цього антисуспільного
явища у межах держави після перетину іммігрантами кордонів [184,
с. 65].
Злочинність іноземців і апатридів, як і злочинність загалом, має
свої наслідки, що проявляються у формі шкоди суспільству. Обсяг та
характер прямої і непрямої шкоди від учинених злочинів має назву
«ціна злочинності» [185, с. 229]. Пряма шкода від злочинності іноземців і апатридів виражається, як правило, у матеріальній шкоді, нанесених потерпілим тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості тощо,
а непряма шкода – у негативних наслідках морального характеру.
Більше половини діянь, вчинених іноземцями й апатридами,
(51,0 %) своїм наслідком мали спричинення матеріальної шкоди. Матеріальна шкода у великих чи особливо великих розмірах настала
у 5,8 % випадків. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та
смерть потерпілого є другою за частотою настання групою наслідків.
Так, легкі тілесні ушкодження складають 6,9 %, тяжкі – 3,4 %, смерть
потерпілого – 3,4 %, а тілесні ушкодження середньої тяжкості – 2,1 %
випадків. Моральну шкоду потерпілому було задоволено вироком суду
лише в 1,3 %. Інші наслідки становили 35,4 %. Жодних наслідків від
злочину (у випадку його припинення на стадії готування або замаху)
не настало у 5,1 % діянь (див. Додаток В.1 табл. 17).
Вагомим кількісно-якісним показником, що характеризує злочинність іноземців і апатридів, є її динаміка – рух злочинності в часі [33,
с. 56]. Показники динаміки злочинності визначають шляхом порівняння даних про рівень та структуру злочинності за один період часу
(місяць, квартал, рік) із даними за подібний період у минулому [218,
с. 25; 106, с. 40]. Для розрахунку показників динаміки злочинності
використовуються базисний та ланцюговий методи [185, с. 52].
Необхідною умовою успішного проведення аналітичної роботи
з вивчення динаміки злочинності є тотожність тих статистичних показників, за якими збиралися відомості про стан і структуру останньої
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за періоди, що зіставляються [253, с. 134]. Для аналізу динаміки злочинності іноземців та осіб без громадянства ми скористалися ланцюговим методом обчислення цього показника, обравши період з 2008 р.
по 2018 р.
За статистичними даними МВС України у 2009 р. приріст кількості злочинів, учинених зазначеною категорію осіб, склав 7,5 %; у 2010 р. –
(17,5 %); у 2011 р. – (7,2 %) [180, с. 270]. Зміна кількості осіб, обвинувачених в учиненні злочину на території України, за даними цієї ж статистичної звітності, виглядає так: у 2009 р. – (0,3 %); у 2010 р. – (23,6 %);
у 2011 р. – (24, 2 %) [180, с. 270; 362]. Показники за 2012 р. є неповними через зміну у статистичному обліку злочинності наприкінці 2012 р.
Тому від’ємний показник динаміки злочинності іноземців і осіб без
громадянства у 2012 р. не має об’єктивного характеру.
Отже, очевидним є факт, що і кількість суспільно небезпечних діянь, учинених іноземцями й особами без громадянства, і чисельність
притягнених до обвинувачення осіб цих категорій у період з 2008 р. по
2011 р. відзначалася тенденцією до зростання.
Доповнимо показник динаміки розглядуваної злочинності даними
ГПУ України. Так, у 2014 р. кількість облікованих правопорушень за
обвинуваченням громадян інших держав і апатридів зросла на 17,2 %,
а у 2015 р. зменшилася на 15,2 % [119; 120; 121]. У 2016 р. знову спостерігаємо зниження кількості облікованих кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями і апатридами на 11,6 %. Однак у 2017 р.
виявляється стрімке зростання зазначеного показника в 2 рази (на
50,4 %) із його зниженням у 2018 р. (- 9,5 %) [121; 122; 123;124] (див.
Додаток Б табл. 11).
Одночасно виявляємо схожу тенденцію у динаміці іноземців й апатридів, які вчинили кримінальні правопорушення на території України.
Так, 2014 року кількість таких осіб зменшилася на третину (‑ 34,1 %)
[125; 126]. У 2015 та 2016 рр. ця тенденція збереглася: було зафіксовано зменшення цього показника у межах 12–16 % [127; 128]. Проте
статистична картина різко змінюється у 2017 р., коли кількість таких
осіб зросла на 55,2 % [128; 129]. Однак у 2018 р. спострегається зниження цього показника на (- 4,2 %) [130] (див. Додаток Б табл. 11).
Отже, на теперішній час спостерігаємо незначне зниження динаміки
зазначеної злочинності.
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За даними ДСА України можна ознайомитися з іншими показниками злочинності громадян інших держав і апатридів у часі, розрахувавши їх на основі чисельності засуджених осіб цих категорій. Так,
у 2009 р. кількість таких засуджених зменшилася на 4,3 %; у 2010 р.,
навпаки, збільшилася на 8,1 %; у 2011 р. вона зросла на 75,1 %; а у
2012 р. знизилася на 44,6 % [145; 146; 147; 148; 149]. Із 2013 р. відмічаємо також тенденцію до зменшення: в цей рік рівень судимості
громадян інших держав і апатридів в Україні зменшився на 19,5 %;
у 2014 р. – (‑ 15,4 %) у 2015 р. – (- 26,1 %), у 2016 р. – (- 16,2 %) [149;
147; 148; 149; 150]. Зміна показника, що розглядається, на додатній
відбулася в 2017 р. – маємо приріст кількості засуджених іноземців
і осіб без громадянства на 4,8 % [150; 151]. У 2018 р. цей показник залишився майже на рівні – було зафіксовано його зменшення лише на
(- 0,1 %) (див. Додаток Б табл. 2).
Отже, динаміка показників злочинності та рівня судимості іноземців і апатридів в Україні протягом останнього десятиліття не характеризувалася стабільністю. В наш час, поряд із зростанням рівня злочинності в Україні загалом спостерігаємо паралельне зниженням
протягом 2015–2016 рр. рівня злочинності зазначених категорій осіб.
Однак у 2017 р. на тлі загального зниження рівня облікованих злочинів
у державі відбулася протилежна зміна усіх показників злочинності
іноземців й апатридів і їх, подекуди, стрімке зростання (див. Додаток
Б табл. 11). Таку особливість можна пояснити, по‑перше, нестабільністю внутрішньополітичної ситуації в Україні, втратою державою
контролю над територією АРК через її тимчасову окупацію збройними
силами іншої держави [305] і районами Донецької та Луганської областей у зв’язку із проведенням Антитерористичної операції [309; 327]
(а з 30 квітня 2018 р. – Операції Об’єднаних сил [285; 319]), що супроводжується неповнотою статистики державних та правоохоронних
органів. По-друге, відмінності між динамічними показниками злочинності громадян інших держав і апатридів, розрахованих відповідно до
статистичної звітності МВС України та ДСА України, пояснюються
різницею показників зареєстрованих та засуджених осіб протягом
одного періоду.
Таким чином, проаналізувавши кількісно-якісні показники злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства, стає по54
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мітним її вплив на стан злочинності в Україні (як кількісно, постійно
збільшуючи кількість злочинців та злочинів, так і якісно – підживлюючи різні види злочинності). Щодо особливостей злочинів, що вчиняються іноземцями й апатридами на території України, то можна стверджувати, що для них властиві як притаманні лише їм, так і спільні зі
злочинами, вчинюваними в Україні, кримінологічні риси.

1.3. Латентність злочинності іноземців та осіб
без громадянства
Уявлення про стан злочинності ґрунтується на основі її статистичних показників, через які характеризується масив зареєстрованих
кримінально-караних діянь, учинених на певній території у визначений
період. Але вчені-кримінологи вже протягом тривалого часу схильні
розглядати зареєстровану злочинність більш як репрезентативну стихійну вибірку фактичної злочинності [203, с. 62; 234, с. 65; 291, с. 101
та ін.]. У свою чергу, частина злочинності, що не знайшла свого відображення в офіційній статистиці, залишається невідомою і її обсяги
навряд чи може бути визначено з абсолютною точністю [16, с. 12]. Для
позначення цієї складової злочинності використовуються різні терміни:
«латентна», «прихована» злочинність, «темна цифра», «чорна цифра»,
«темні числа», «сіра цифра» [204, с. 51], «темний бік злочинності» [1,
с. 15] та ін.
Традиційно латентну злочинність визначають як сукупність фактично вчинених, однак невиявлених або таких, що внаслідок інших
певних обставин не стали відомими правоохоронним і судовим органам, злочинів, відомості про які у зв’язку з цим не знаходять відбиття
в офіційній статистичній звітності [100, с. 232–237; 282, с. 12]. На
думку деяких авторів, цим поняттям може охоплюватися також і кількість невиявлених злочинців, і незареєстровані збитки від злочинних
посягань, і жертви злочинів [368, с. 44].
Ознака латентності властива всім видам злочинності. А отже, масив
кримінально караних діянь, учинених громадянами інших держав та
особами без громадянства на території України, не став виключенням.
55

Розділ 1. Кримінологічний аналіз злочинів, що вчиняються іноземцями...

Кримінологи пропонують кілька варіантів класифікацій злочинів,
що можуть бути латентними. Однією з найпоширеніших систематизацій таких кримінальних правопорушень є запропонований Р. М. Акутаєвим поділ усієї латентної злочинності за механізмом утворення
латентних діянь на:
1) природну – сукупність злочинів, що не були враховані у кримінальну статистику та щодо яких не прийнято передбачених законом
заходів реагування через відсутність у правоохоронних органів інформації про їх учинення [19, с. 85].
2) штучну, яку утворюють як відомі правоохоронним органам кримінально карані діяння, але не обліковані ними, так і обліковані, але
не розкриті чи розкриті неповністю [19, с. 85].
Цікавими є й інші аспекти класифікації латентних діянь. Так, залежно від причин виникнення латентності латентну злочинність можна розділити на об’єктивно-латентну та суб’єктивно-латентну [341,
с. 41]. В свою чергу, суб’єктивно-латентну частину злочинності необхідно розділяти на приховану та приховувану частини [341, с. 41].
Також у складі штучно латентної злочинності можна виділити структурно-латентні злочини – коли законодавчі конструкції ряду складів
злочинів дозволяють класифікувати більш тяжкі злочини на менш
тяжкі та легально-латентні злочини, які виникають внаслідок недосконалого законодавства чи особливостей порушення кримінального
провадження [386, с. 402].
Як види латентних злочинів розглядаються також «межові ситуації»
(випадки добровільної помилки щодо вчинення злочину по відношенню
до потерпілого) та «уявна латентність» (випадки, коли особи, що вважають себе потерпілими від злочину, звертаються із заявою у правоохоронні органи, хоча за критеріями кримінального права діяння «винного»
не містить складу злочину) [19, с. 86]. Але ці поняття не є предметом
нашого аналізу латентної злочинності іноземців і апатридів.
Важливою з точки зору запобігання явищу латентної злочинності
є класифікація діянь за рівнем їх латентності, наприклад, їх розподіл
на злочини з мінімальним (латентність яких не перевищує 50 % від
кількості зареєстрованих діянь), середнім (латентність яких вища, ніж
50 %, але вона менше загальної кількості зареєстрованих злочинів) та
максимальним (латентність вища за кількість зареєстрованих діянь
певного виду [282, с. 73], її ступінь досягає від 90 до 99 % [97, с. 140])
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рівнем латентності [282, с. 73]. Поряд із наведеними рівнями латентності злочинів деякими кримінологами виділяється й інша градація
суспільно-небезпечних діянь за цим критерієм. Таким є, наприклад,
поділ злочинів на особливо високолатентні, високолатентні, середньолатентні та низьколатентні [165, с. 8], або на діяння з дуже високою,
високою, середньою, низькою та дуже низькою латентністю [192,
с. 89–92].
Залежно від виду латентних злочинів для їх виявлення і виміру
пропонується використовувати статистичні1, соціологічні2, логіко-математичні3 та економічні4 методи [282, с. 20–35]. Для аналізу латентності злочинності іноземців і апатридів ми використали соціологічні
методи – анкетування та експертних оцінок5.
За результатами проведеного нами анкетування працівників правоохоронних органів на існування явища латентної частини злочинності
громадян інших держав і апатридів вказали більше 50 % респондентів
[172, с. 95].
Щодо кількості злочинів, учинених громадянами інших держав
і апатридами, що залишаються поза статистичним обліком правоохоронних органів, респонденти наводили такі варіанти відповідей:
а) частку до 30 % визначив кожний другий опитуваний; б) більше 30,
але менше 50 % указав кожний п’ятий; в) більше 50 % зазначили 8,5 %
респондентів; г) власний варіант відповіді запропонували 5,1 % респондентів [172, с. 96]. Так, правоохоронці визначали межі обсягу латентності таких діянь досить широко: від часток в 1 %, 5 %, 7 % , 10 %,
до 15–20 %, 25 %, і навіть до 300 % від загальної кількості учинених
зазначеними категоріями осіб злочинів [172, с. 95]. Не надали відповідь
17 % опитуваних осіб [172, с. 95].
1
Примітка. Наприклад, побудова матричних статистичних моделей із використанням коефіцієнтів злочинної активності населення, порівняльний аналіз статистичних показників тощо [282, с. 20–35].
2
Примітка. Зокрема, опитування населення, анкетування, метод експертних
оцінок, аналіз документів та ін. [282, с. 20–35].
3
Примітка. Наприклад, дослідження співвідношення між станом фактичної злочинності і розподілом злочинних діянь різних видів у структурі її «еталонної моделі»,
метод модульного аналізу і конструювання соціуму, розробка поправочних коефіцієнтів латентності окремих видів злочинів тощо [282, с. 20–35].
4
Примітка. Наприклад, метод аналізу економічної інформації [282, с. 20–35].
5
Примітка. Наведено результати експертного опитування, здійсненого В. Ф. Оболенцевим [282, с. 20–35].
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Таким чином, на професійний погляд працівників Національної
поліції та Служби безпеки України (далі – СБ України) кожний другийтретій злочин, учинений іноземцем чи апатридом в Україні, залишається латентним.
Для аналізу показників фактичної злочинності громадян інших
держав та осіб без громадянства на території України можна скористатись коефіцієнтами латентності деяких видів злочинів, отриманих
В. Ф. Оболенцевим на основі методу експертних оцінок [281, с. 34–35].
Оскільки ці коефіцієнти розраховувалися зважаючи на специфіку злочинності в Україні, то їх використання для обчислення латентних діянь,
учинених іноземцями й апатридами, на нашу думку, є цілком допустимим. Так, розрахувавши на основі статистичних даних ДІАЗ МВС
України за 2008–2011 рр. кількість латентних та фактично учинених
іноземцями та особами без громадянства умисних вбивств, умисних
тяжких тілесних ушкоджень, умисних середньої тяжкості тілесних
ушкоджень, зґвалтувань, крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань, шахрайств, порушень ПДР особами, які керують транспортними засобами
та хуліганств (див. Додаток Б табл. 12) у результаті нами було отримано, що громадянами інших держав та особами без громадянства за цей
час учинено 3 233 латентних злочини. Але необхідно звернути увагу
на той факт, що нами розглядалися лише деякі види. Та навіть маючи
отримані дані лише щодо них, можна визначити рівень латентності.
Так виявилося, що 3 233 латентних злочини складають 45,6 % від загальної кількості перелічених зареєстрованих злочинів:
( 3 233 : 7 092) х 100 % = 45,6 %.
Отже, зважаючи на результати анкетування працівників правоохоронних органів та розрахунки, здійснені на основі коефіцієнтів латентності деяких видів злочинів за В. Ф. Оболенцевим, можна зробити
висновок, що злочинність іноземців та осіб без громадянства має мінімальний (до 50 % від кількості зареєстрованих діянь) рівень латентності.
Існуванню латентної злочинності сприяє комплекс причин – сукупність обставин соціального, правового, особистого та іншого характеру [202, с. 61]. Такі обставини можуть бути пов’язані з: 1) діями злочинців; 2) діяльністю правоохоронців; 3) діяльністю інших осіб, обізнаних про вчинені злочини [282, с. 37]. Латентна злочинність інозем58
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ців та осіб без громадянства спричинюється як комплексом загальних
детермінант латентності злочинності в Україні, так і специфічними
факторами.
На думку респондентів проведеного нами анкетування – працівників правоохоронних органів, головними причинами існування явища
латентності злочинів, учинених іноземцями й апатридами є (див. Додаток Д):
а) недоліки у діяльності державних та правоохоронних органів:
1. 41,1 % опитуваних вказали на неможливість у деяких випадках
ідентифікувати особу злочинця, зокрема, особу злочинця-іноземця /
апатрида;
2. 40,9 % зазначили процеси нелегальної міграції (перебування на
території України з порушенням правил міграційного режиму, перебування в державі за фальшивими документами тощо);
3. 27,8 % – труднощі у проведенні оперативно-розшукових заходів;
4. 16,5 % – не реєстрацію правоохоронними органами у деяких
випадках злочинів, у т. ч. й тих, що були вчинені іноземцями та / або
апатридами (наприклад, через розширення законодавцем переліку
кримінальних проваджень у формі приватного звинувачення, передбачених ст. 477 КПК України, що може знизити кількість звернень
громадян у правоохоронні органи із заявою про злочини);
б) обставини, пов’язані з діяльністю третіх осіб, повідомлених про
факт учинення іноземцем або особою без громадянства злочину, а саме:
1. 15,9 % акцентували увагу на допомозі діаспор у переховуванні
від кримінальної відповідальності злочинця-іноземця / особи без громадянства після учинення злочину, яка виявляється, наприклад, у їх
закритості та небажанні співпрацювати з правоохоронними органами
України;
2. 15,3 % зазначили небажання іноземців / осіб без громадянства
брати участь у кримінальному процесі (надавати покази як свідки, бути
понятими, брати участь у пред’явленні до впізнання тощо);
3. 14,0 % – неповідомлення потерпілим від злочину, учиненого
злочинцем (злочинцями), що є громадянином іншої держави або апатридом, у правоохоронні органи про факт злочину [172, с. 95–96];
в) 20,1 % респондентів вказали поведінку злочинця, пов’язану з його
злочинною діяльністю (наприклад, ретельне планування, підготовку,
приховування злочину та його наслідків, кримінальний досвід злочинця);
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г) Власний варіант відповіді надали 1,5 % опитуваних. Причинами
латентності таких злочинів називалися: «закрите» середовище етнічних
груп (про організовану злочинність); корупцію у правоохоронних органах; низьку матеріально-технічну забезпеченість правоохоронних
органів України; недостатнє фінансування і нестачу допомоги держави у роботі правоохоронних органів [172, с. 95–96].
Дослідники латентності злочинності іноземців і апатридів характеризують таким чином наведені групи причин латентності злочинності вказаних категорій осіб. Проаналізуємо їх у дещо іншій послідовності, ніж було наведено вище:
І. Причини, пов’язані безпосередньо з діяльністю винної особи
(іноземця або апатрида): 1) мотивація злочинця на приховування наслідків злочину шляхом застосування різних способів, засобів чи знарядь [241, с. 81–82], що значно зменшує можливість виявлення кримінального правопорушення в разі досягнення успіху зловмисником;
2) специфіка окремих видів злочинів, що за способом учинення передбачають підвищену прихованість, що породжує труднощі в їх виявленні [218, с. 26] (наприклад, злочини, учинені шляхом шахрайства; крадіжки в особливо великих розмірах; розкрадання шляхом розтрати,
зловживання службовим становищем тощо [282, с. 39]); 3) наявність
у структурі злочинності громадян інших держав і апатридів професійної і особливо організованої злочинності, суб’єкти яких ретельно
маскують свою злочинну діяльність [218, с. 26] та ін.
ІІ. Обставини, пов’язані з діяльністю державних і правоохоронних
органів України. На цьому рівні детермінації латентної злочинності
іноземців й апатридів виявляються не лише загальні, але й специфічні
для цих злочинів причини:
1) наявність умов для збереження працівниками правоохоронних
органів явища штучної латентності. Наприклад, як одну з таких умов,
створених самим законодавцем, можна розглядати значне розширення
переліку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення, передбачених 477 чинного КПК України. Серед кримінальних
правопорушень, кримінальне провадження за якими розпочинається
лише за заявою потерпілого є злочини, передбачені ч. 1 ст. 122 КК
України, 125 КК України, ч. 1. 126 КК України, ч. 1. 129 КК України,
145 КК України, ч. 1 152 КК України, 154 КК України, ч. 1 ст. 161 КК
України та ін. До цих складів злочинів додаються також випадки, за
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яких кримінальне провадження розпочинається за заявою потерпілого,
лише за умови, якщо вони є чоловіком (дружиною) потерпілого чи
якщо вони вчинені іншим близьким родичем або членом сім’ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була
найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого [212]. І хоча КПК України передбачено вичерпний перелік кримінальних проваджень приватного обвинувачення, така їх різноманітність
не може не вплинути на латентність злочинності, у тому числі злочинності іноземців і апатридів;
2) виникнення ситуацій, за яких кримінальні провадження порушуються за фактом злочину, тобто коли наявна лише інформація про
подію злочину, але не відома особа, яка його учинила. Внаслідок цього злочин, учинений іммігрантом, може вважатися таким лише після
з’ясування того, що винною особою є іноземець чи апатрид. У випадку невстановлення такого факту або невстановлення особи винного,
діяння буде вилучене із статистичного обліку злочинності іноземців
й апатридів і віднесене до будь-якого іншого показника злочинності
[52, с. 29];
3) існування латентності не лише злочинності громадян інших
держав і апатридів, а й самих імміграційних процесів. Якщо злочин
учиняється нелегальним мігрантом, то встановити особу, яка юридично не перебуває на території України правоохоронцям дуже складно.
До того ж, як правило, жодної інформації про підозрюваного до його
затримання отримати майже неможливо [260, с. 37]. Такі труднощі
виникають стосовно іноземців і апатридів, які перебувають на території України як легально, так і нелегально, оскільки через підвищену
мобільність таких осіб і після їх затримання надати їм всебічну характеристику важко із-за відсутності характеристики за місцем проживання, а також складнощів, що виникають при запиті документів про
підозрюваного за кордоном, неможливості стовідсотково встановити
відсутність чи наявність у такої особи судимості тощо;
4) під час розслідування злочинів, у тому числі й вчинених іммігрантами, слідчий орган має певне обмеження у процесуальних строках [388, с. 171], і у випадку вчинення кримінального правопорушення
особою, яка перебувала в Україні з короткочасним візитом (наприклад,
туристи, особи, які прибули у відрядження або були проїздом у населеному пункті, прямуючи в інше місце призначення та ін.) виникає
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велика ймовірність невстановлення особи винного – таким чином злочин для статистики злочинності іноземців і апатридів залишиться латентним, будучи зареєстрованим у загальній статистиці злочинності
в Україні;
5) непрофесійність кадрів правоохоронних органів, їх нестача, недостатнє матеріальне забезпечення правоохоронної діяльності (наприклад, прорахунки у проведенні заходів ОРД, складність у знаходженні
гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, використанні конфіденційного співробітництва для проведення негласних слідчих
(розшукових) дій – оскільки в таких випадках необхідна допомога
особи, яка добре ознайомлена з особливостями середовища іноземців),
неправильне розуміння правоохоронцями органів факту злочину тощо.
ІІІ. Обставини, пов’язані з діяльністю третіх осіб, які обізнані про
факт учинення злочину: 1) оскільки міграція представників як ближнього, так і дальнього зарубіжжя нерідко здійснюється за підтримки
існуючих в Україні діаспор – закритих та здебільшого відособлених
соціальних груп, то, в разі учинення іммігрантом злочину, саме діаспори допомагають своїм співвітчизникам ухилитися від кримінальної
відповідальності [260, с. 38] (особливо, якщо мова йде про нелегального іммігранта); 2) явище латентної віктимності серед потерпілих.
Часто жертва злочину сама не зацікавлена в розголошенні факту злочину. Спонукати таку поведінку потерпілого можуть різні мотиви:
забезпечення особистої та матеріальної безпеки [193, с. 127], недовіра
правоохоронним органам, отримання компенсації від винної особи
[283, с. 53–54], здійснення на потерпілого різного роду психічних
впливів із боку злочинця: умовляння, підкуп, шантаж, залякування
з метою перешкоджання розголошенню учиненого злочину [202, с. 62]
та ін.; 3) деякі іноземці та особи без громадянства не бажають виступати свідками злочину, бути присутніми при пред’явленні до впізнання чи приймати участь в будь-яких інших слідчих діях [388, с. 171] та
ін. Навіть у випадку звернення правоохоронних органів до певної діаспори за допомогою у наданні перекладу для представника їх національності, нерідко правоохоронці отримують відмову.
Таким чином, для всебічного аналізу злочинності іноземців і осіб
без громадянства в Україні розгляд такої її ознаки як латентність
є вкрай необхідним. Виявлення загальних тенденцій та причинного
комплексу цього явища надає можливість зробити наступний крок до
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розробки заходів запобігання цьому негативному суспільному явищу.
Щодо сутності поняття латентної злочинності громадян інших держав
і апатридів, то після проведеного дослідження вважаємо за необхідне запропонувати таке її визначення: латентна злочинність іноземців
і осіб без громадянства – це множинність фактично учинених злочинів, що не були враховані в офіційні статистичні показники злочинності іноземців і апатридів внаслідок або невиявлення із-за різних
причин самого факту вчинення злочину, або невстановлення того, що
злочин було вчинено саме громадянином іншої держави чи особою
без громадянства (в такому випадку діяння може бути зареєстроване
у масив загальної злочинності в Україні, і, будучи фактично виявленим, стане латентним лише для статистичного обліку злочинності
іноземців і апатридів).

Висновки до розділу 1
1. Початок ХХІ століття ознаменувався для України включеністю
у різні процеси глобалізації, зокрема й ті з них, що пов’язані з людським ресурсом – міждержавною міграцією. Так, за останні десять років міграційне сальдо в Україні має додатній характер. На її території
постійно перебувають нелегальні мігранти, кількість яких щороку
збільшується. Наявність руху мас населення впливає на криміногенну обстановку в державі, а разом із тим і на її демографічну, економічну, етнокультурну, кримінологічну та ін. види державної безпеки.
Для оцінки такого впливу необхідно здійснити кримінологічний
аналіз злочинності осіб, виокремлених за ознакою громадянства –
іноземців і апатридів.
2. Кримінологічну характеристику злочинності громадян інших
держав і осіб без громадянства доцільно здійснювати за параметрами,
що відбивають головні риси злочинів, що ними вчиняються. Такими
параметрами було обрано: рівень, структуру за різними критеріями,
топографію, географію, «ціну», динаміку злочинності, показники її
латентності та відомості про особу злочинця, тобто саме ті складові,
що надають уявлення про статистично-динамічний розвиток цього
явища і його якісні зміни.
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3. Рівень злочинності зазначених категорій осіб, рівень кількості
тих з них, які вчинили злочин, та рівень судимості не є рівномірними.
Однак, поряд із деяким зменшенням цих показників до 2016 р.,
у 2016–2017 рр. спостерігаємо їх зростання. Однак, поряд із деяким
зменшенням цих показників до 6 р., у 2016–2017 рр. спостерігаємо їх
зростання. У 2018 р. можна констатувати, що показник залишився
майже незмінним (- 0,1 %).
У середньому на іноземців і апатридів за період з 2008 по 2018 рр.
в загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, припадає
приблизно 1 %. Дещо більшою (1,5 %) є їх частка від загальної кількості засуджених осіб.
4. Визначено, що питома вага злочинів, учинених громадянами
іноземних держав і особами без громадянства відповідно до статистичних звітів МВС України у середньому за 2008–2012 рр. становила
0,7 %. Згідно зі статистикою ГПУ за 2013–2018 рр. частка таких злочинів складає 0,3–0,5 %.
5. У результаті емпіричного дослідження отримано структурування злочинності іноземців та осіб без громадянства за об’єктом кримінально-правової охорони від злочинного посягання: злочини проти
власності – 47,3 %; злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – 13,3 %; злочини проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян – 8,1 %; злочини у сфері господарської діяльності – 7,0 %; злочини проти життя та здоров’я особи – 6,5 %; злочини проти громадської безпеки – 4,2 %; злочини проти громадського
порядку та моральності – 4,1 %; злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 3,0 %; злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації – 2,4 %; злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості – 1,6 %; злочини проти волі, честі та гідності особи – 1,0 %;
злочини проти правосуддя – 1,0 %; злочини проти виборчих, трудових
та ін. прав і свобод людини і громадянина – 0,4 %; злочини у сфері використання комп’ютерів – 0,1 %.
Отримані нами дані кореспондують зі структурами злочинності
іноземців та осіб без громадянства за аналогічним критерієм, побудованими на основі статистичної звітності ДІАЗ МВС України, ГПУ, ДСА
України.
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6. У структурі злочинності громадян інших держав і апатридів
переважають злочини середнього ступеня тяжкості (39,8 %), а також
тяжкі (39,0 %). Злочини невеликої тяжкості складають 15,6 %, а особливо тяжкі – 5,6 %.
7. Іноземці й апатриди вчинюють злочини переважно одноособово.
У співучасті ними вчиняється лише 20 % злочинів. При вчиненні злочину у співучасті іноземці та особи без громадянства переважно є виконавцями злочину.
8. Аналіз розподілу злочинів за місцем їх учинення (топографія
злочинності) дозволив виділити такі найпоширеніші місця їх вчинення: майже кожний третій злочин було учинено іноземцем або апатридом
на вулиці а майже кожний п’ятий – у житлі потерпілого. Це кореспондує структурі злочинності зазначених осіб за об’єктом кримінальноправової охорони і відображає типові місця вчинення злочинів, що
займають лідируючі позиції в такій структурі.
Злочинність громадян інших держав і апатридів має і сезонні особливості: найбільше злочинів вони вчиняють влітку – 26,3 %. Показники їх вчинення восени, взимку та навесні є майже однаковими –
21,1 %, 21,2 % та 21,3 % відповідно.
Іноземці й апатриди значну частину злочинів учиняють у робочі
дні та в робочі години доби.
9. Особливостями територіального розповсюдження злочинності
громадян інших держав і осіб без громадянства (географія злочинності)
виокремлено: найпривабливішими регіонами для вчинення злочинів
ними обрано Одеську, Харківську області та м. Київ, а найменш популярними для таких цілей є Івано-Франківська і Тернопільська області.
10. Наслідками злочинності іноземців і осіб без громадянства («ціною» злочинності) є пряма шкода, що полягає у матеріальній шкоді
(у 51,0 % випадків), нанесених потерпілим тілесних ушкоджень різного
ступеня тяжкості або смерті потерпілого (у 15,8 % випадків) та ін., і непряма шкода, що виявилася у негативних наслідках морального характеру (1,3 %). Інші наслідки (порушення громадського порядку, «витік»
інформації, наслідки від учинення наркозлочинів та ін.) було спричинено 35,4 % злочинів. Жодні наслідки від злочину (у випадку його припинення на стадії готування або замаху) не настали у 5,1 % випадків.
11. Динаміка показників злочинності іноземців й апатридів в Україні протягом останнього десятиліття не стабільна. Натепер поряд зі
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зростанням рівня злочинності в Україні загалом спостерігаємо паралельне зниження протягом 2015–2016 рр. рівня злочинності зазначених
категорій осіб. Проте у 2017 р. на тлі загального зниження рівня облікованих злочинів у державі відбулася протилежна зміна всіх показників злочинності іноземців й апатридів і їх, подекуди, стрімке зростання. У 2018 р. спостерігаємо відновлення тенденції до зменшення
таких показників.
12. За результатами аналізу головних причин латентності, запропоновано сформулювати визначення латентної злочинності громадян
інших держав і осіб без громадянства таким чином: латентна злочинність іноземців і осіб без громадянства – це множинність фактично
учинених злочинів, що не були враховані в офіційні статистичні показники злочинності іноземців і апатридів внаслідок або невиявлення
із-за різних причин самого факту вчинення злочину, або невстановлення того, що злочин було вчинено саме громадянином іншої держави
чи особою без громадянства (в такому випадку діяння може бути зареєстроване у масив загальної злочинності в Україні, і, будучи фактично виявленим, стане латентним лише для статистичного обліку злочинності іноземців і апатридів).
13. Злочини, що вчиняються громадянами інших держав та особами без громадянства, мають мінімальний рівень латентності (до 50 %
від кількості зареєстрованих).
14. Причини латентності злочинності іноземців та осіб без громадянства можна розподілити на три групи: 1) причини, пов’язані безпосередньо з діяльністю винної особи; 2) обставини, пов’язані з діяльністю державних і правоохоронних органів України; 3) обставини,
пов’язані з діяльністю третіх осіб, які обізнані про факт учинення
злочину.
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Розділ 2
ОсобА злочинця-іноземця
та злочинця-апатридА
2.1. Основні кримінологічні риси особи злочинцяіноземця та злочинця-апатрида
Логічним продовженням кримінологічної характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні, а водночас і її
складовим елементом, як було визначено у попередньому розділі,
є аналіз особи злочинця.
Якщо оточуюча нас природа сповнена загадок, то найскладніша
з них – сама людина як природній результат її еволюції [201, с. 204].
Проте одночасно вона є продуктом суспільства і тим самим подвоює
складність її пізнання [201, с. 204].
Науковий інтерес щодо людини виник здавна. Загадковість її походження, фізіології, соціальної сутності, призначення, внутрішнього
світу й історичного розвитку спонукали до роздумів та відкриттів сотні
допитливих умів у різні часи. Різноманітність аспектів людського
життя та наук про людину у комплексі становить загальне вчення про
людину, яке, на думку Р. А. Арцишевського, поряд із природознавством
і суспільствознавством у середині ХХ ст. остаточно виокремилося
в нову галузь наукового знання – людинознавство [37, с. 9]. В наш час
існує маже 200 різних наук про людину, і їх кількість постійно зростає
[37, с. 9].
Однією з частин людинознавства можна вважати і кримінологічне
вчення про особу злочинця, виникнення та розвиток якого було зумовлено інтересом учених до пізнання природи злочинності та особливостей її суб’єктивної складової.
У науці, в тому числі й у кримінології, уявлення про особу сфор
мовано на підставі загального поняття про неї, розробленого у філософії, психології [135, с. 234] та соціології. Філософія розглядає особу
як найвищий ступінь духовного розвитку людини [99, с. 347], визна67
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чаючи, що її філософська проблема – це проблема місця, яке вона
посідає у суспільстві [364, с. 9]. Особа в соціології – це стійка система
суспільно значущих рис, що характеризують індивіда як продукт суспільного розвитку й обґрунтовують його включення в систему соціальних відносин за допомогою діяльності і спілкування [364, с. 9].
Особа у загальній психології – ядро, інтегруюче начало, що пов’язує
воєдино різні психічні процеси індивіда і надає його поведінці необхідну послідовність і стійкість [364, с. 9].
На базі здобутків філософських, соціологічних та психологічних
досліджень особи поступово сформувався відповідний напрям наукового пошуку й у кримінології. Проте єдиної точки зору щодо визначення особи злочинця серед кримінологів немає і донині, що призвело
до появи низки концепцій, теорій та тривалої дискусії з цього приводу.
Можна виокремити три основних підходи до розуміння поняття
особи злочинця: 1) формальний, за якого особу злочинця розглядають
як особу, яка вчинила злочин, тобто її сформовану у суспільстві цілісну характеристику, «соціальний зміст» (А. Ф. Зелінський, Ю. Д. Блувштейн, Я. І. Гілінський, О. Б. Сахаров, І. І. Карпець та ін.); 2) змістовний,
що означає особливу характеристику особи, причинно пов’язану зі
злочинною поведінкою, наприклад, наявність в особи такої специфічної властивості, як суспільна небезпечність (І. М. Даньшин, А. І. Долгова, Н. Ф. Кузнецова, А. П. Закалюк, В. С. Батиргареєва та ін.);
3) формально-змістовний, прихильники якого вважають, що до та
після учинення злочину взагалі не можна вживати поняття «особу злочинця», оскільки у понятті «особа» фіксуються лише специфічні соціальні ознаки, а питання відмінності злочинця від не злочинця, обговорюються, зокрема, при аналізі кримінологічної характеристики
особи злочинця, а також при кримінологічній типології злочинців
(наприклад, А. П. Закалюк, Г. М. Міньковський) [45, с. 243; 135, с. 239–
240; 218, с. 84–85; 251, с. 6–9; 336, с. 321].
Вищенаведені розуміння поняття особи злочинця, звичайно, не
є вичерпними. Зокрема, можна відзначити таку точку зору на означену
проблему, як концепція «криміногенної особи» (В. Бурлаков та М. Кропачов), під якою мається на увазі така сукупність властивостей і якостей суб’єкта, яка вказує на схильність до вчинення злочину та його
повторення ще до факту вчинення кримінально караного діяння [201,
с. 205–213]. Також заслуговує на увагу концепція «соціопатичної осо68
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би», розроблена вітчизняним кримінологом О. М. Костенком, в основі
якої лежить соціопатія особи – неузгодженість волі й свідомості людини з природними законами соціального життя (законами соціальної
природи) [200, с. 40].
Розглядаючи проблему особи злочинця взагалі й особи злочинцяіноземця та злочинця-апатрида зокрема, зауважимо, цілком погоджуючись з Б. М. Головкіним, який підкреслив, що всебічне дослідження
цього питання передбачає перехід на емпіричний рівень наукового
аналізу з наступним синтезом отриманої інформації та зведенням індивідуального до соціально типового [88, с. 120]. Абстрагування від
конкретного злочинця та виведення певного соціального типу, у тому
числі й злочинця-іммігранта, зумовлене тим, що, як зазначає А. Ф. Зелінський, ознак, які однозначно атестують особу злочинця, не існує
[161, с. 24].
Тому особа злочинця – це свого роду ідеальна модель, абстракція,
створена на підставі дослідження суб’єктів злочинів, метою якої є виявлення таких негативних особливостей індивідуумів, за якими з високою часткою ймовірності можна у майбутньому передбачити злочинну поведінку інших осіб або повторне вчинення злочину тими, хто
мав попередній кримінальний досвід [218, с. 87].
Сама ж кримінологічна характеристика особи злочинця являє собою систему рис, що у своїй сукупності характеризують особу, яка
вчинила той чи інший злочин, різноманітні сторони та прояви її суспільного існування та життєвої практики, що прямо чи опосередковано пов’язані з подібною антисуспільною поведінкою людини, обумовлюють чи полегшують учинення злочину, або допомагають зрозуміти
причини його вчинення [238, с. 31].
При всьому різноманітті ознак, що характеризують будь-яку особу,
необхідно пам’ятати, що більш складні, фундаментальні з них підкорюють собі елементарні, окремі властивості особи [235, с. 162].
У зв’язку з цим логічним кроком у науковому дослідженні є групування таких рис за певними критеріями, оскільки шляхом такої диференціації створюється повноцінний кримінологічний портрет злочинця.
Не вдаючись до аналізу наукової дискусії з приводу переліку блоків
ознак особи злочинця, зазначимо, що у більшості кримінологічних
досліджень увесь масив характеристик злочинця пропонується
об’єднувати у такі основні групи:
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1. Соціально-демографічні ознаки (вік, стать, соціальне положення,
національність, освітній рівень, професію, рід занять, матеріальна забезпеченість, положення у суспільстві, умови виховання, соціальнокорисна діяльність та ін.);
2. Психологічні ознаки (мотиваційна сфера, самосвідомість, висока
емоційна збудливість, тип нервової системи, неврологічні розлади,
агресивність, слабкий самоконтроль, темперамент, воля, уміння аналізувати ситуацію, що складається, і на цій підставі приймати правильні рішення тощо);
3. Моральні ознаки (соціальні, етичні й естетичні настанови, інтелект, світогляд, самооцінка, ціннісна орієнтація, неповага до особи,
інтереси, потреби, ідеали, звички, схильності, індивідуальність, правосвідомість та ін.);
4. Кримінально-правові ознаки (наявність судимості, злочинний
досвід, рівень правової підготовки, інтенсивність злочинної діяльності, місце в злочинній групі, поведінка при відбутті покарання тощо)
[49, с. 88–89].
5. Фізичні (психічні) ознаки та властивості [82, с. 97; 45, с. 243].
Вищенаведена сукупність різноаспектних характеристик особи
становить собою її структуру, що, в свою чергу, лежить в основі кримінологічного аналізу особи злочинця. До того ж необхідно звернути
увагу на те, що структура особи злочинця відображає не лише різноманітність утворюючих її ознак, а й їх різний характер, неоднакову
роль в етіології злочинної поведінки та водночас взаємозв’язок та
взаємодію [238, с. 31].
Під час нашого дослідження джерелами інформації про особу злочинця-іноземця та особу злочинця-апатрида були результати узагальнення архівних кримінальних проваджень (за матеріалами яких зібрано відомості щодо 501 особи, 451 з яких – громадяни інших держав,
а 50 – особи без громадянства), статистичні звіти МВС України, ГПУ,
ДСА України та результати опитування працівників правоохоронних
органів.
Першою групою ознак, із яких зазвичай розпочинається кримінологічний аналіз особи злочинця, є соціально-демографічна характеристика. Але необхідно зазначити, що сама по собі така інформація,
якщо вона розглядається відносно окремої особи, не містить цінності
для кримінологів. Зовсім іншого значення набуває аналіз її узагальнен70
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ня та статистичної обробки, що дає можливість отримати узагальнюючий портрет особи злочинця, в тому числі й злочинця-іноземця чи
злочинця-апатрида. У подальшому подібні відомості стають одним із
базових блоків для розробки заходів протидії злочинності, оскільки
таким чином можна проаналізувати зв’язки особи з соціумом та її
місце у ньому.
Надання соціально-демографічної характеристики особи суб’єктів
злочинної діяльності, які є іноземцями чи апатридами, доцільно розпочати з ознаки громадянства. Як влучно зауважує Й. П. Осецький,
кримінологи розглядають цю характеристику не як формальну відмітку про місце реєстрації індивіда (або її відсутності якщо, наприклад,
злочинець є апатридом), а з позицій виявлення у країні його походження, особливо в оточенні, проблемних економічних, соціальних або
правових ситуацій, що визначають злочинні посягання [289, с. 123].
За результатами розгляду приналежності до громадянства тієї чи
іншої держави, усіх осіб, які вивчалися під час нашого емпіричного
дослідження, можна згрупувати за місцем (регіоном) походження таким
чином (див. Додаток В.2 табл. 3):
1) серед засуджених іноземців громадяни пострадянських країн,
а також держав, дійсних чи колишніх членів Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД) склали 75,8%. Найбільша частка належить
громадянам РФ – 34,5%. Майже кожний десятий засуджений іноземець
мав громадянство Грузії. Громадяни Азербайджанської Республіки та
Республіки Молдова склали 6,2% та 5,8% відповідно. Помітна кількість
засуджених на момент учинення злочину мала громадянство Республіки Узбекистан (4,2%), Республіки Білорусь (3,6%) та Республіки Вірменія (3,4%). Громадяни Туркменістану, Республіки Таджикистан та
Республіки Казахстан становили найменшу частку серед засуджених
іноземців – 1,0%, 0,8% та 0,2% відповідно;
2) громадяни країн Азії склали 7,6% від загальної кількості засуджених іноземців. Серед них найбільш помітна частка належить громадянам СРВ (2,8%) і Турецької Республіки (1,2%). Частка представників таких держав, як Китайська Народна Республіка (далі – КНР),
Монголія, Республіка Індія, Ісламська Республіка Пакистан, Сирійська
Арабська Республіка, Південна Осетія, Республіка Ірак, Ісламська
Республіка Іран та Йорданія є невеликим – до 1% для кожної із перелічених країн;
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3) частку засуджених громадян європейських держав за результатами нашого дослідження було визначено у 4,0%. Із них громадяни
Болгарії склали 1,2% від загальної кількості досліджених нами засуджених, громадяни Федеративної Республіки Німеччина (далі – ФРН) –
0,6% та громадяни Румунії – 0,6%. Кількість осіб, що мали громадянство Польщі, Угорщини, країн Прибалтики, Скандинавії та інших європейських держав – незначна (до 0,5%);
4) серед засуджених іноземців 2,6% осіб мали громадянство держав
Африканського континенту (Алжирської Народної Демократичної Республіки, Федеративної Республіки Нігерії, Королівства Марокко, Республіки Уганди, Гвінейської Республіки та ін.). Відмінності у відсотковому
розподіленні між представниками цих держав були незначними.
Також необхідно відзначити, що кожен десятий засуджений був
апатридом.
Отже, кількісну перевагу громадян пострадянських країн та країнчленів СНД можна пояснити кількома причинами. По-перше, це менша протяжність кордонів України із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, ніж з РФ, Білорусією і Молдовою, які разом з Україною перебували у складі СРСР. По‑друге, такі фактори, як, наприклад,
деяка культурна спільність населення та спільність в організації суспільного життя колишніх союзних республік, їх тісні «родинні» зв’язки,
не можуть не впливати позитивно на процес адаптації мігранта до умов
життя в Україні та цілі його приїзду у державу.
Аналіз розподілу злочинців за статтю показав беззаперечну перевагу чоловіків серед засуджених як громадян інших держав, так і осіб
без громадянства. На жінок припадає 9,0% від загальної кількості засуджених іноземців й апатридів (див. Додаток Ж.2 табл. 1). Порівнюючи наведені дані з відповідними показниками злочинності громадян
України, необхідно зазначити, що частка жінок, за результатами дослідження О. Г. Кулика, починаючи із 2002 р., складає в середньому
13,5% [228, с. 71].
Характеристика злочинців за віком – це не лише форма вираження
об’єктивних меж періодизації категорій осіб, що досліджується, а й
ознака-міра для оцінки накопичених у часі суспільно значущих властивостей [163, с. 32]. Найбільшу кримінальну активність нами було
виявлено в осіб у віці 30–35 років (16,2%1) і 41–50 років (16,8%) чоло1
Примітка. Тут і далі при характеристиці віку засуджених іноземців і апатридів
показники розраховано від загальної кількості досліджених нами осіб.
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вічої статі та 30–35 років (2,0%) і понад 50 років (1,8%) жіночої. Вікові групи 22–25 років та 26–29 років є другими за чисельністю серед
злочинців чоловічої статі – по 15,5% кожна. У жінок такими групами
є 22–25 років (1,2%) та 41–50 років (1,2%). Особи чоловічої статі у віці
від 18 до 21 року, від 36 до 40 років та старше 50 років склали відповідно частки у 6,2%, 12,2% та 8,0%. Засуджені жіночої статі вікових
груп 18–21 роки, 26–29 та 36–40 років становили 0,8%, 1,0% та 0,4%
відповідно (див. Додаток В.2 табл. 2).
Частка неповнолітніх злочинців (14–17 років) склала 1,2% від загальної кількості досліджених нами засуджених громадян інших держав
і апатридів. Сама по собі злочинність цієї категорії осіб не вирізнилася такими ознаками як організованість чи рецидивність. Як правило,
це поодинокі злочини корисливої, корисливо-насильницької чи насильницької спрямованості (від дрібних крадіжок до завдання тяжких
тілесних ушкоджень), учинені одноосібно та імпульсивно. Типовим
прикладом злочинності корисливої спрямованості цієї категорії осіб
є такий випадок із судової практики. Так, Н., уродженець м. Кишинів,
громадянин Молдови, молдаванин, учень 7‑го класу школи-інтернату
в грудні 2012 р. у ранковий час прибув до домоволодіння своєї знайомої Д. із метою попрохати у неї гроші у сумі однієї гривні. Після
того, як вона відмовилась дати йому гроші та зачинила вхідні двері,
Н., вибив ногою вхідні двері, увійшов до будинку, в приміщенні коридору обома руками штовхнув Д. у груди і безперешкодно пройшов до
кімнати, де відкрито викрав гроші в сумі 1 000 грн. На зауваження Д.
повернути викрадене не зреагував, з місця злочину втік, тим самим
вчинивши злочин, передбачений ч. 3 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, поєднане із проникненням у житло)1.
Прикладом насильницької злочинності неповнолітніх іноземців
є таке кримінальне провадження. Неповнолітній М. громадянин СРВ,
в’єтнамець, учень однієї із харківських середніх шкіл став учасником
конфлікту, що виник між його товаришем Д. (в’єтнамець, громадянин
СРВ), та 13‑річним Ч. (українець, громадянин України) у школі на підставі неприязного ставлення Ч. до Д., який неодноразово ображав його
та образливо висловлювався про в’єтнамців-іммігрантів взагалі. Д.
поскаржився на такі дії Ч. своїм друзям, у тому числі й М., в результа1

Архів Бобринського районного суду Кіровоградської області за 2013 р.
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ті чого група неповнолітніх в’єтнамців вирішила з’ясувати причини
такого ставлення Ч. до представників їх народу. Після уроків Д. привів
Ч. (який був разом зі своїм товаришем Б.) на шкільний стадіон для
розмови. Здійснивши незначні штовхання з боку хлопців, Ч. і Б. вирішили піти додому. Проте під час перебігу цього конфлікту підсудний
М. на ґрунті раптово виникнувших неприязних відносин, підняв із
землі гострий металевий предмет, яким умисно наніс удари у спини Ч.
та Б. і втік з місця події. Потерпілі зазнали тяжких тілесних ушкоджень.
Дії М. досудове слідство кваліфікувало як діяння, передбачене п. 1
ч. 2 115 КК України, однак суд, дослідивши всі матеріали справи та
характеристику злочинця, дійшов висновку, що діяння М. кваліфікуються за ч. 1 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження),
оскільки його умисел було спрямовано на спричинення тілесних ушкоджень з мотиву помсти, а не вбивство потерпілих1.
Дослідження вікової характеристики злочинців для кримінологів
має значення ще й тому, що для кожного віку характерні різні рівні
соціальної активності, фізичні, інтелектуальні можливості і потреби
у самореалізації, у т. ч. і неправомірним способом, а також здатність
долати ризикові ситуації при вчиненні окремих злочинів певного виду
[289, с. 134]. За результатами нашого емпіричного дослідження найбільш численна група злочинців і чоловічої, і жіночої статі – це люди
середнього віку. Незважаючи на різноманіття учинених ними злочинів,
їх діяння відрізняються більшою складністю у готуванні до їх учинення та виконанні об’єктивної сторони, ніж прості діяння неповнолітніх
(характеристику яких було наведено вище) чи осіб похилого віку. Так,
серед досліджених нами засуджених, найстарший злочинець-іноземець
(на момент учинення злочину йому виповнилося 80 років), громадянин
РФ, росіянин, виявився магазинним крадієм, що вирішив винести без
оплати дві банки червоної ікри із супермаркету2.
Перевагу злочинців віком 22–35 років серед чоловіків та 30–35 років серед жінок можна пояснити тим, що такі вікові межі охоплюють
найбільш мобільну та активну у соціальному плані частину іноземних
громадян та осіб без громадянства. Висока соціальна активність у цьому віці пов’язана із пошуком матеріальних засобів, конфліктів особи
1
2
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з середовищем, суспільством, як правило, державними структурами,
та іншими обставинами [52, с. 38].
За національною приналежністю злочинці-іноземці та злочинціапатриди розподілилися таким чином:
1) найбільший відсоток засуджених – слов’яни (49,1%), серед яких
беззаперечно домінують росіяни (40,1%). Частка інших народів цієї
групи розподілилася таким чином: українці – 3,8%, білоруси – 3,8%,
болгари – 1,0% та поляки – 0,4%;
2) другу за чисельністю групу складають представники кавказьких
народів1: грузини (8,9%), азербайджанці (6,2%), вірмени (4,6%), чеченці (0,6%), курди (0,4%), аварці (0,4%) та ін. – загалом кожний п’ятий
засуджений;
3) народи Азії також складають не велику, але досить помітну
частку у структурі злочинності іноземців і апатридів: узбеки – 3,6%,
в’єтнамці – 2,8%, туркмени – 0,8%, таджики – 0,6%, інші – 0,6%;
4) корінні народи таких держав, як Молдова та Румунія, що межують із Україною, становили 4,6% та 0,6% відповідно;
5) турки і татари склали частки по 1,8%;
6) цигани – 1,2%;
7) араби та пакистанці – 2,2% та 0,4% відповідно;
8) представники африканських темношкірих народів (нігерійці,
сомалійці та ін.) – 1,6%;
9) німці – 0,6%;
10) інші – 2,6% (див. Додаток В.2 табл. 4).
Більша частина вищезазначених осіб народилася за кордоном. Україна стала місцем народження лише для 7,2% засуджених (див. Додаток В.2 табл. 5).
У науці, починаючи ще з часів Ч. Ломброзо, існує дискусія щодо
наявності зв’язку між національністю особи і злочинною поведінкою.
Вчені аргументують як наявність такої тенденції, так і спростування
тези про щось подібне. Так, сучасний закордонний науковець В. І. Гладких, розмірковуючи про злочинність приїжджих у столиці держави,
зазначає: «…у злочинності немає національності, … в неї її і не може
бути, оскільки злочинність – поняття збиральне, абстрактне та неживе»
[76, с. 29]. На нашу думку, можливо, є сенс вести мову про теоретичний
1
Примітка. Тут і надалі до народів Кавказу нами віднесено грузин, азербайджанців, вірмен, чеченців, курдів, аварців та ін. [267].
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вплив національного менталітету на поведінку особи у суспільстві, але
про це говоритиметься далі, при наданні характеристики моральнопсихологічним ознакам особи злочинця-іноземця та злочинця-апатрида.
Характеризуючи засуджених за рівнем освіти, ми дійшли висновку
про те, що майже половина з них має повну середню освіту (44,7% від
загальної кількості засуджених громадян інших держав і апатридів),
не зважаючи на систему освіти держави, у якій вона була отримана.
Наступними за кількістю категоріями осіб були іноземці й апатриди,
що здобули середню спеціальну (19,4%) та вищу (12,7%) освіту (детальніше див. Додаток В.2 табл. 11).
Необхідно зазначити, що хоча кримінологи і не фіксують прямої
кореляції між рівнем освіти і протиправною поведінкою людини, усе
ж освіта визначається як вагомий чинник впливу на рівень інтелекту,
правосвідомості, формування світогляду, що, в свою чергу, впливають
на здатність особи контролювати свої вчинки [289, с. 135], у тому числі й адаптуватися до навколишнього середовища.
Переважна більшість засуджених (79,8% від загальної кількості
досліджених осіб) здобувала освіту (у тому числі і на момент учинення злочину) у державі громадянства (якщо мова йде про громадян інших
держав) або державі походження (щодо осіб без громадянства). В Україні навчалося 13,8% осіб, а в іншій, «третій», для іноземця/апатриду
державі – лише 1,8% (див. Додаток В.2 табл. 12).
Зважаючи на громадянство, місце народження та освіту винного,
отримаємо і відповідні дані про можливість вільного спілкування особи
на території України. Так, для більше, ніж половини засуджених громадян інших держав російська мова є рідною або вони вільно нею володіють (61,3%). На побутовому рівні українською, російською чи іншою
поширеною в Україні мовою спілкування (в т. ч. мовою будь-якої з національних меншин) володіє кожний п’ятий злочинець-іноземець. Високі показники знання російської мови серед засуджених іммігрантів
можна пояснити домінуванням серед них громадян колишніх радянських
республік, де за часи СРСР російська мова була офіційною державною
та мовою міжнародного спілкування. І дотепер вона вживається місцевим
населенням цих держав. Із дослідженої кількості засуджених жодною
з поширених в Україні мов не володіло лише 2,4%. Українською ж можуть спілкуватися 13,3% (див. Додаток В.2 табл. 13).
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Дещо інша картина наявна при розгляді аналогічної характеристики засуджених апатридів: вони мають значно вищий рівень володіння
українською мовою – нею розмовляють 58,0% цієї категорії осіб. Такий
факт можна пояснити тим, що, на відміну від іноземців, особи без
громадянства не завжди є іммігрантами. Проживаючи в Україні з народження, вони за певних причин не перебувають у правовому зв’язку
з будь-якою державою. Наприклад, засуджений за ч. 1 185 КК України П. народився у м. Старий Крим у 1965 р. У 1981 р. йому було видано паспорт громадянина СРСР. У 1993 р. П. став постійно проживати на території України. Паспорт громадянина України він ніколи не
отримував, як і не вносив напис «громадянин України» у свій паспорт
громадянина СРСР. У матеріалах кримінального провадження П. визначено як «особу без громадянства»1.
Апатридизм також може «успадковуватись» дітьми від батьків. Так,
засуджена у 2011 р. за ч. 3 185 КК України В. учениця 10‑го класу не
мала на момент вчинення злочину громадянства жодної держави. Вона
народилася ус. Гелешти, Республіка Молдова. До України переїхала
разом із батьками. Батьки дівчини є апатридами, документи на оформлення громадянства України не подавали2.
Вільне володіння російською мовою властиве 40,0% засуджених
осіб без громадянства. Натомість, на побутовому рівні українською,
російською чи будь‑якою іншою мовою спілкування в державі володіє 2,0%.
Рівень володіння мовою спілкування (а відповідно – і мовою кримінального провадження та судочинства) тісно пов’язаний із необхідністю залучення перекладача до участі у кримінальному провадженні.
У літературі зазначається, що нерідко трапляються випадки, коли
іноземцями є особи з числа вихідців з колишнього СРСР і України,
зокрема, які в повній мірі володіють мовою судочинства в Україні,
а спроби приховати ці знання мови можуть вказувати на окрему позицію особи [222, с. 16]. Відповідно до результатів нашого дослідження, перекладач залучався нечасто. Без його участі здійснювалося 76,7%
кримінальних проваджень за обвинуваченням іноземців та 96,0% за
обвинуваченням апатридів (див. Додаток В.2 табл. 14).
1
2

Архів Приморського районного суду м. Одеса за 2012 р.
Архів Новгородківського районного суду Кіровоградської області за 2011 р.
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Усі наведені вище відомості про рівень володіння громадянами
інших держав та особами без громадянства мовами спілкування, поширеними в Україні, свідчать про ступінь адаптації таких мігрантів до
умов проживання у нашій державі, у тому числі і для здійснення злочинної діяльності.
Аналіз інформації про сімейний стан засуджених іноземців і апатридів свідчить, що серед чоловіків переважають не одружені (42,5%),
а серед жінок – незаміжні особи (5,0% від загальної кількості досліджених засуджених) (див. Додаток Ж.2 табл. 8). Така тенденція може
мати кілька пояснень. По-перше, це існування нелегальної імміграції.
Особа, яка перебуває на території України нелегально, не може (навіть
якщо і бажає) зареєструвати шлюб через відсутність у неї необхідних
документів. По‑друге, оскільки не рідко такі особи обирають Україну
як транзитну державу до «кращого життя» в Європі, ті з них, що не
перебувають у шлюбі, для укладання його в Україні не мають ані бажання, ані часу (особливо якщо їх візит є короткостроковим – від
кількох годин до кількох днів). Дається взнаки і фактор матеріального
забезпечення. Якщо особа є соціально невлаштованою та постійно
змінює місце проживання, оскільки не здатна прогодувати та забезпечити себе найнеобхіднішим, не має постійного джерела заробітку,
у створенні сім’ї вона також не зацікавлена.
Другу за чисельністю групу складають одружені (23,3%) і заміжні
особи (1,6%) (див. Додаток В.2 табл. 8).
Помітна частка засуджених іноземців і апатридів, а саме 16,0%
чоловіків та 0,8% жінок, на момент учинення злочину перебувала
у фактичних шлюбних відносинах (див. Додаток В.2 табл. 8). Такого
роду сімейні відносини в останні десятиріччя набувають все більшої
популярності серед населення України, й іммігрантів, зокрема. Однією
з причин значного поширення цивільного шлюбу серед мігрантів, окрім
небажання осіб його реєструвати з тих чи інших спонукань, є, знову
ж таки, статус нелегального мігранта. Наприклад, засуджений за
ч. 2 309 КК України Г., 39 років, громадянин Азербайджану, азербайджанець, уродженець м. Баку, ще на початку 90‑х років ХХ почав періодично приїздити в Україну з метою продажу квітів. Згодом нелегально оселився в м. Харкові (Г. загубив паспорт, зареєстрований
в Азербайджанській Республіці). Понад 10 років Г. перебуває у фак78
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тичних шлюбних відносинах із громадянкою України, вірменкою за
національністю, та виховує дитину1.
Іншою поширеною причиною перебування в Україні у цивільному
шлюбі іноземців є наявність зареєстрованого шлюбу у державі їх походження. Такі особи поділяються на дві групи: ті, які підтримують
зв’язок із подружжям та ті, які його втратили з різних причин. Типовим
прикладом перших є біографія засудженого Д. за ч. 2 та ч. 3 332 КК
України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене повторно та з корисливих мотивів) громадянина СРВ, який
прибув в Україну у 2008 р. з метою отримання вищої освіти. На момент
прибуття йому виповнилося 34 роки, він був одружений та мав двох
малолітніх дітей. Проте у згодом Д. відрахували із вищого навчального закладу у зв’язку з несплатою коштів за навчання. Майже одразу
після прибуття в Україну Д. почав працювати у ТЦ «Барабашово»
реалізатором у свого земляка, оскільки навчальна віза була лише приводом, щоб потрапити в Україну. Частину зароблених грошей він відсилає на Батьківщину, дружині та дітям, із якими спілкується через
мережу Інтернет. З 2011 р. Д. почав проживати у фактичних шлюбних
відносинах із громадянкою СРВ. Із дружиною шлюб не розривав, так
як, за його словами, він її кохає, але бачить дуже рідко. Щоб прогодувати дві родини, Д. періодично за значну матеріальну винагороду переправляв осіб через державний кордон України до РФ (400–600 доларів
США за одну особу)2.
Друга група осіб яскраво ілюструється таким випадком із судової
практики. Засуджений за ч. 2 та ч. 3 186 КК України (а саме за грабежі,
вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та з проникненням у житло) Г., 1969 р. н., громадянин Грузії, у 2004 р. одружився
у м. Горі із громадянкою Грузії, у них народилася донька. У 2009 р. Г.
виїхав до України з метою зайняття приватною підприємницькою діяльністю. Проте успішним підприємцем він не став і залишився без
засобів до існування. Через брак коштів не зміг повернутися до родини у Грузію. З того часу зв’язок із дружиною та дочкою не підтримував.
Протягом 2009–2012 рр. Г. був двічі засуджений судами України за ч.
1 185 КК України та за ч. 1 ст. 309 КК України. У 2013 р. Г. познайомився із молодою жінкою, громадянкою України, українкою, з якою
1
2

Архів Червонозаводського районного суду м. Харкова за 2011 р.
Архів Дергачівського районного суду Харківської області за 2012 р.
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став проживати у фактичних шлюбних відносинах та виховувати її
доньку. У зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, співмешканці розпочали сумісну злочинну діяльність, здійснивши низку квартирних крадіжок у м. Чернівці1.
Привертає увагу той факт, що громадяни інших держав перебувають
у шлюбі чи у фактичних шлюбних відносинах переважно з особами
своєї національності, що є громадянами України. Майже кожний третій одружений злочинець-іноземець перебуває у подружніх відносинах
із особою української національності. Шлюби з особами іншої, ніж
у засудженого, національності (крім української) складають майже 4%.
(див. Додаток В.2 табл. 10).
Таку тенденцію можна пояснити тим, що приїхавши в Україну
з метою зміни місця проживання, іммігрант, якщо він вирішив створити сім’ю, намагається якнайзручніше для себе облаштувати своє життя: подружні відносини з особою своєї національності та громадянством України стають не поганим варіантом – і ментальність схожа, і є
шанс на отримання громадянства.
Чоловіки, які розірвали шлюб, склали 6,0% від загальної кількості
засуджених, а жінки – 1,0%. Кількість вдівців та вдів є незначною –
1,0% та 0,6% осіб відповідно (див. Додаток В.2 табл. 8).
Необхідно зазначити, що серед узагальнених нами кримінальних
проваджень за обвинуваченням іноземців та апатридів, не траплялося
випадків укладання фіктивних шлюбів із громадянами України, хоча
у пресі неодноразово наголошувалося на такі факти з боку громадян
Азербайджану, В’єтнаму, Китаю, Туреччини, та ін. [58]. Це можна пояснити тим, що зацікавлені в отриманні громадянства України іммігранти старанніше намагаються дотримуватися норм законодавства
України, щоб уникнути депортації та досягнути своєї мети.
У більшості громадян інших держав та осіб без громадянства
(57,9%) на момент учинення злочину не було дітей чи інших утриманців. Одну дитину мав кожний п’ятий засуджений, дві – кожний десятий,
а 3 і більше – 2,6% засуджених (див. Додаток В.2 табл. 9).
Відмітимо, що особи, які на момент учинення злочину мали на
утриманні дітей, були засуджені здебільшого за злочини проти власності. Наприклад, засуджена за ч. 1 185 КК України М., апатрид, узбечка, перебуваючи в орендованій квартирі, викрала речі побутового
1

80

Архів Шевченківського районного суду м. Чернівці за 2014 р.
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вжитку, що належали орендодавцю житла, всього на суму 830 грн. Свій
учинок М. пояснила тим, що викрадені речі вона планувала продати,
щоб на отримані гроші прогодувати своїх чотирьох малолітніх дітей,
адже сама вона офіційно не працевлаштована, а за кошти від епізодичних заробітків не завжди вдається забезпечити дітей навіть їжею1.
Зареєстроване місце проживання в Україні мав кожний третій іноземець та кожний третій апатрид. Кожний другий іноземець зареєстрований у державі громадянства, а 14,0% апатридів – у державі походження2. Також нами було відзначено, що кількість осіб без визначеного місця проживання більша серед апатридів (12,0%), ніж серед
іноземців (5,3%). Не мають зареєстрованого місця проживання близько половини осіб без громадянства та 12,2% громадян інших держав
(див. Додаток В.2 табл. 23).
Аналіз відомостей про трудову занятість засуджених іноземців
і апатридів свідчить, що майже кожний третій із них на момент учинення злочину (злочинів) ніде не працював або жив за рахунок тимчасових, епізодичних заробітків. Офіційно були працевлаштовані лише
16,4% засуджених іноземців та 2,0% апатридів (див. Додаток Ж.2
табл. 16). Проте цей факт інколи навіть сприяв учиненню злочину. Наприклад, громадянин Туреччини Ч., турок, директор ТОВ, був засуджений за ч. 1 172 та ч. 1 175 КК України за неналежне оформлення трудових договорів із робітниками, виплату заробітної плати з порушенням вимог законодавства України («у конвертах»), а згодом і її безпідставну невиплату взагалі3. Інший випадок учинення аналогічного
кримінального правопорушення пов’язаний зі сферою приватного
підприємництва. Власник кафе громадянин Сирії В., араб, також учинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 172 КК України.
Протягом 2011–2013 рр. у його кафе працювало шість осіб, і з будь-ким
із них він не оформлював належним чином трудові відносини. Заробітну плату В. також виплачував поза бухгалтерським обліком без
сплати податків4.
Без оформлення трудових відносин, у тому числі і протягом тривалого часу, заробляло на життя 15,5% засуджених іноземців і 2,0%
Архів Святошинського районного суду м. Києва за 2012 р.
Примітка. Маються на увазі особи без громадянства, держава походження яких
не Україна.
3
Архів Шевченківського районного суду м. Чернівці за 2012 р.
4
Архів Дзержинського районного суду м. Харкова за 2013 р.
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апатридів. Здобували освіту (у школі, середньо-спеціальному чи у вищому навчальному закладі) під час учинення кримінально караних
діянь близько 6% обох категорій осіб. Приблизно така ж кількість жила
за рахунок доходів від злочинної діяльності (див. Додаток Ж.2 табл. 16).
Такі особи (так звані «гастролери»), як правило, приїздили до України
саме з метою учинення злочинів. Яскраво ілюструють подібну мету
приїзду наступні приклади із судової практики. Влітку 2012 р. до
м. Одеси з порушенням норм міграційного законодавства (перейшов
державний кордон пішки поза пунктом пропуску) прибув громадянин
Молдови К. Визначеного місця проживання він не мав, їздив містом
та обирав квартири, з яких здійснював крадіжки. Отримані злочинним
шляхом кошти і становили єдине джерело його прибутків1.
Події 2014–2015 рр. у Криму та на Сході України дають підставу
для роздумів ще над однією характеристикою особи іноземців і апатридів в Україні – їх військовою підготовкою. Аналіз відомостей про
проходження засудженими чоловічої статі зазначених категорій осіб
військової служби2 (за результатами нашого емпіричного дослідження)
показав, що у досить великій частині кримінальних справ така інформація не відображувалася (42,1%), а серед зафіксованих відомостей
беззаперечно лідирує кількість осіб, які не проходили військову службу – 38,6%. У Збройних Силах держави громадянства служили 12,3%
осіб, у Збройних Силах СРСР – 5,7% і найменша кількість проходила
військову службу на території України ще за часів СРСР – 1,2%. Всього чотири особи брали участь у бойових діях, а саме – громадяни РФ
у Чеченських конфліктах (див. Додаток В.2 табл. 17).
Преса майорить повідомленнями про участь іноземців у військових
діях та терористичних актах на території України. Так, прес-служба
СБ України періодично надає інформацію такого характеру: «…СБ
України зібрала докази щодо участі 51 громадянина РФ у воєнізованих
формуваннях самопроголошених ДНР та ЛНР…», «…СБ України
встановила численні факти фінансування керівництвом Росії бандитських груп та терористів на Донбасі …», «…13 обвинувальних актів
за обвинуваченням громадян РФ направлено у суди України…», «…
засуджено шість громадян РФ, двох із них – за шпигунство…», «…за
сприяння терористичній діяльності бойовиків на Донбасі заарештова1
2
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Архів Приморського районного суду м. Одеси за 2013 р.
За даними узагальнення даних стосовно 456 засуджених.
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ні чотири громадянина РФ…», «ГПУ оголосила підозру 18 високопоставленим росіянам через війну на Сході…» [60; 94; 344; 345]. Резонансним кримінальним провадженням став суд над російськими спецпризначенцями Головного Розвідувального Управління О. Александровим та Є. Єрофеєвим за обвинуваченням їх за ч. 2 28 та ч. 2 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, учинене групою
осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда, вчинена за
попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження
з вогнепальною зброєю, вчинене за попередньою змовою групою осіб),
ч. 2 3321 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію
України, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 2583 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво
такою групою чи організацією або участь у ній, вчинене за попередньою змовою групою осіб), а також ч. 3 258 (вчинення за попередньою
змовою групою осіб терористичного акта, що призвів до загибелі
людини), яким вироком суду було призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі [102; 350].
Зважаючи на інформацію СБ України, наведену вище, можна зробити висновок, що до України протягом 2014–2017 рр. все частіше
прибувають особи, які мають певний рівень військової підготовки:
строкову службу або службу за контрактом у Збройних Силах, вищу
військову освіту тощо. Тобто, зазнає певних змін і загальний портрет
злочинця-іммігранта.
Другою групою характеристик особи злочинця-іноземця та злочинця-апатрида є кримінально-правові риси, специфічність яких
полягає у тому, що вони властиві лише особам, визнаним винними
у вчиненні діянь, передбачених КК України. Погодимося, що такі ознаки розкривають правові характеристики останніх, є значущими для
правильної кваліфікації вчиненого, індивідуалізації і диференціації
покарання, що призначається судом винній особі [45, с. 255]. Також
аналіз комплексу ознак, що охоплюються цим поняттям, дозволяє
зробити висновки про генезис злочинного посягання, глибину і стійкість антисуспільної спрямованості злочинця, його суспільну небезпечність [89, с. 36].
Серед цієї групи ознак особи злочинця кримінологи називають:
спрямованість і тривалість злочинної поведінки суб’єкта; ступінь і характер суспільної небезпечності вчиненого злочину; способи, обрані
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для досягнення злочинної мети; форми вини; форми співучасті; мотив,
яким керувався суб’єкт злочину; ставлення винного до вчиненого,
осудність, повторність (рецидив), стан у момент вчинення злочину
(сп’яніння, глибоке душевне хвилювання) та ін. [218, с. 93]
У межах запропонованого наукового дослідження характеризувалися такі кримінально-правові ознаки особи злочинця-іноземця та
особистості злочинця-апатрида, як: наявність непогашеної / не знятої
судимості, тривалість злочинної діяльності, стан винного на момент
учинення злочину, обставини, що були визнані судом такими, які
пом’якшують або обтяжують покарання, вид покарання та ін.
Судимість. Як зазначає В. В. Голіна, судимість особи – це її правовий стан, створений реалізацією кримінальної відповідальності, що
виникає внаслідок засудження винної особи обвинувальним вироком
суду за вчинений нею злочин до покарання, який виступає підставою
для державного осуду і застосування до неї передбачених законом протягом певного, установленого КК, часу обмежень та втрат і відіграє
роль сприяючого засобу досягнення і закріплення цілей покарання [84,
с. 22]. В Україні інститут судимості закріплений на законодавчому
рівні у розділі ХІІІ Загальної частини КК України. Проте не в усіх зарубіжних країнах зміст та юридичне значення судимості подібні українському. Вона може не лише не виокремлюватися як окремий кримінально-правовий інститут, а й не мати навіть загального визначення.
Необхідно зазначити, що в одних законодавчих системах судимість
обмежується лише кримінально-правовим значенням факту засудження (Велика Британія, США та ін.), а в інших є умовою застосування
заходів безпеки (Іспанія, ФРН, Франція та ін.) [299, с. 241], однією із
функцій яких, у порівнянні з вітчизняним законодавством, є загальна
превенція злочинів [182, с. 490].
Відповідно до ч. 1 9 КК України вирок суду іноземної держави
може (!) бути врахований, якщо іноземець або особа без громадянства
були засуджені за злочин, учинений за межами України та знову вчинили злочин на території України. Водночас у ч. 2 цієї ж статті КК
України зазначено, що рецидив злочинів, не відбуте покарання або
інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються
при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні
від кримінальної відповідальності або покарання. Тобто, норма
КК України про необхідність врахування судами України попередніх
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засуджень громадян інших держав та апатридів не має чітко визначеного імперативного характеру. Як зазначає В. І. Борисов, можливість
такого врахування відповідає вимогам 56 Європейської конвенції про
міжнародну дійсність кримінальних вироків (ратифікована Законом
України від 26 вересня 2002 р.), згідно з якою: «…для того, щоб надати можливість своїм судам при винесенні вироку брати до уваги
будь-яке попереднє європейське судове рішення у кримінальній
справі, винесене за інший злочин… з тим, щоб додати до цього вироку усі чи деякі наслідки, які її законодавство надає вирокам, винесеним на її території. Вона визначає умови, за яких такий вирок береться до уваги» [211, с. 31].
Положення 9 КК України застосовуються до іноземців і апатридів
у разі, якщо обвинувальний вирок, винесений судом іноземної держави щодо них, набув чинності [211, с. 31]. При цьому таке врахування
можливе як відносно осіб, що повністю або частково відбули призначене їм покарання, так і тих, які покарання не відбули [211, с. 31].
При дослідженні ознаки судимості злочинців-іноземців та злочинців-осіб без громадянства ми зіштовхнулися з тим, що майже у 90%
досліджених нами кримінальних проваджень дані про попереднє (попередні) засудження у державах громадянства (походження) фіксувалися слідчими зі слів підозрюваного [182, с. 491]. Респонденти проведеного нами анкетування неодноразово вказували на проблему
отримання інформації про особу злочинця від іноземних правоохоронних органів, у тому числі і про наявність судимості, у зв’язку із тривалістю та складністю проведення самої процедури [172, с. 97]. Тобто
якщо в українських базах даних, якими користуються правоохоронці,
відомості про підозрюваного відсутні, це не означає про його стовідсотково «чисту» біографію [182, с. 491]. Необхідно зазначити, що
слідчі органи, перевіривши підозрюваного за базами даних України,
не запитують інформацію про його особу у правоохоронних органів
держави громадянства/проживання/походження, а покладаються на
достовірність слів підозрюваного з цього приводу [182, с. 491]. Тому
у випадку нещирості його показань щодо його попередніх засуджень
(зокрема за діяння, передбачені КК України), а також за умови відсутності таких відомостей в українських базах даних, ми не можемо достовірно визначити зміст правовідносин між підозрюваною у вчиненні злочину особою і державою Україною [182, с. 491–492].
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Крім того, законодавство про кримінальну відповідальність будьякої держави має власну специфіку [182, с. 492]. Не всі діяння, які
визнаються злочинами за кордоном, є такими за КК України [182,
с. 492]. І якщо особа відбула покарання за вчинення діяння, що не
є злочином в Україні, або, навпаки, відповідно до українського законодавства є злочинним, а в іноземній державі таким не визнається,
чи можна надати їй у такому разі об’єктивну характеристику? [182,
с. 492].
Під час нашого дослідження джерелами інформації про попередні
засудження винних іноземців і апатридів стали такі матеріали кримінальних проваджень, як: вироки судів України, протоколи допиту підозрюваного (у разі, якщо погашена чи знята судимість не відображувалася у вироку), та, хоча й у невеликій кількості, відповіді установ
юстиції іноземних держав на запити правоохоронців.
Непогашену або не зняту судимість мали 21,6% від загальної кількості засуджених, з яких 83,3% – громадяни інших держав, а 16,7% –
особи без громадянства [182, с. 491]. Ще приблизно 20% засуджених
не мали судимість в силу ст. 89 КК України [182, с. 491]. (див. Додаток В.2 табл. 7). Деякі особи зазначали, що за вчинені злочини вони
ніколи до моменту затримання в Україні не притягалися до кримінальної відповідальності [182, с. 491]. Тобто фактично в 40% випадків
йдеться про кримінологічний, а не про кримінально-правовий рецидив
громадян інших держав та апатридів.
Результати анкетування дільничних офіцерів поліції (далі – ДОП),
на ділянках яких проживають іноземці та особи без громадянства,
також свідчать про перевагу громадян інших держав і апатридів, що
дотримуються норм кримінального законодавства. Зокрема, у 60,4%
респондентів такі мешканці не вчиняли злочини, а у 19,6%, навпаки,
вчиняли. Кожний п’ятий опитуваний такою інформацією не володів
[172, с. 98]. Ті з іноземців і апатридів, хто вчиняв злочини, у переважній більшості (відповіді 82,3% ДОП) протиправну діяльність вели
в Україні [172, с. 98].
Кількість засуджень. Найбільшу кількість рецидивістів-іноземців
складають особи, які мали одну судимість (54,4%). Дві судимості мав
кожний четвертий іноземець-рецидивіст, три – майже кожний одинадцятий, а кожний дев’ятий – чотири або п’ять засуджень (див. Додаток В.2 табл. 7).
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Необхідно зазначити, що у деяких випадках точну кількість засуджень не міг указати навіть сам підозрюваний у вчиненні злочину.
Наприклад, Х., громадянин РФ, росіянин, особа без визначеного місця
проживання, під час допиту його як підозрюваного у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 185 КК України, на запитання про наявність попередніх засуджень та вчинення злочинів у минулому відповів, що
вперше його було засуджено за крадіжку у неповнолітньому віці одним
із районних судів м. Краснодара. Після відбуття покарання він учинив
кілька крадіжок та грабежів у різних регіонах РФ, за що і був засуджений до позбавлення волі. Після звільнення з установи виконання покарання, через деякий час Х. було його знову було засуджено, але
якими судами і за які саме злочини і скільки разів – він не пам’ятає.
До України Х. прибув з м. Бєлгород з метою зміни місця проживання
у віці 52 роки, де у перший же місяць свого перебування вкрав мобільний телефон на вокзалі у сплячого пасажира, за що і був затриманий
працівниками поліції1.
Аналіз характеру рецидиву серед громадян інших держав і апатридів, які мали судимість на момент учинення злочину, свідчить про
беззаперечну перевагу спеціального рецидиву в обох групах зазначених
осіб: цей вид рецидиву відзначений нами більше, ніж у половині випадків. Загальний рецидив був властивий 45,4% засуджених рецидивістів (див. Додаток В.2 табл. 7). До учинення спеціального рецидиву
вдавалися переважно особи, засуджені за злочини проти власності або
за злочини у сфері обігу наркотичних засобів.
Аналізуючи проміжок часу, що минув між засудженням або звільненням особи за попередній злочин і вчиненням нового злочину, нами
було помічено, що для іноземців і апатридів характерне вчинення нового злочину у період, менше, ніж три місяці після попереднього засудження або відбуття покарання (42,2% для іноземців та 27,8% для осіб
без громадянства), а також у період від одного до трьох років (майже
кожний третій рецидивіст-іноземець та майже кожен п’ятий рецидивіст-апатрид) (див. Додаток В.2 табл. 7).
Результати порівняння отриманих нами даних із аналогічним показником рецидивної злочинності в Україні є такими (див. Додаток
Б рис. Б.2). В нашій державі і найвищі рівні рецидивних проявів, і за1
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гальна динаміка частоти вчинення нових злочинів раніше засудженими
особами / особами, що вчиняли злочин не вперше, майже співпадають
із частотою вчинення нових злочинів іноземцями й апатридами. Так,
найвищий рівень рецидивних проявів (29,7%) в Україні також спостерігається у перші три місяці після звільнення від відбування покарання або засудження (наприклад, до покарання, не пов’язаного із позбавленням волі) [45, с. 257]. Схожість такої тенденції не викликає подивів.
Судимість (а особливо відбуття покарання у виді позбавлення волі на
певний строк) створює певні перешкоди і для громадян України, не
кажучи вже про іноземців чи апатридів. Якщо розглядати саме іммігрантів, то необхідно зазначити, що вони і без засудження є специфічною категорією осіб через вимушену необхідність адаптуватися до
змінених умов життя. Не маючи інших зв’язків у чужій державі, крім
«колег» по місцю відбування покарання чи особи, що мають відношення до злочинності (у тому числі організованої, а також сформованої на
етнічній основі), або навіть і намагаючись облаштувати життя відповідно до закону, проте зустрічаючись з постійними перепонами у працевлаштуванні, іммігрант не має іншого вибору, як учинити новий
злочин.
Наочною також є тенденція зниження злочинної активності осіб
після 1–3‑х років (і в Україні загалом, і серед громадян інших держав,
і серед апатридів). Тобто, із плином часу знижується ризик учинення
нового злочину раніше засудженою особою (див. Додаток В.2 табл. 7).
Переважну більшість таких осіб (майже 90%) було засуджено судами України. Судимість у державі громадянства мав кожний десятий
іноземець. Засудження у державі, громадянином якої він не є («третій
державі») мала лише одна особа із досліджених нами іноземців-рецидивістів та два апатриди. Таке явище можна поясними наведеними
вище роздумами автора над проблемами встановлення факту засудження особи поза територією України (див. Додаток В.2 табл. 7).
Момент виникнення наміру на вчинення злочину. Як зазначалося
вище, 97,0% злочинів іноземці та особи без громадянства вчиняють
з умисною формою вини. Щодо моменту виникнення самого наміру
на вчинення злочину слід зазначити, що у 67,3% випадків намір на
вчинення злочину був заздалегідь обміркованим, що виявлялося у підготовці винного до його вчинення (див. Додаток В.2, табл. 27).
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Мотив та мета учинення злочину як складова кримінологічної
характеристики особи злочинця допомагає досліднику скласти уявлення про її внутрішні спонукання до вчинення злочину. Результати нашого емпіричного дослідження показали, що злочинна діяльність
іноземців і апатридів, як і злочинна діяльність громадян України, є полімотивною. Найпоширенішим спонуканням до вчинення злочину
в цих осіб є корисливий мотив (більше 60%1). Далі ієрархія мотивів
виглядає так: 1) забезпечення себе певними благами, документами чи
наркотичними речовинами – 17,2%; 2) неприязні відносини між винним
та потерпілим – 5,2%; 3) захист себе або інших осіб / свого майна або
майна інших осіб – 2,1%; 4) хуліганські мотиви – 2,1%; 5) учинення
злочину з метою приховати інший злочин або полегшення його вчинення – 1,7%; 6) низькі мотиви – 1,6%; 7) учинення злочину з метою
покарання потерпілого – 1,1%; 8) помста – 0,8%; 9) ревнощі – 0,2%;
10) інші – 8,2% (див. Додаток В.2 табл. 26).
Таким чином, домінування корисливого мотиву вчинення злочину
іноземцями й апатридами відбиває тенденцію переваги у структурі
злочинності цих осіб за об’єктом кримінально-правової охорони злочинів проти власності (які переважають серед злочинів із корисливою
мотивацією). Різні частки інших, виділених нами мотивів злочину,
також можна пов’язати із цим параметром характеристики злочинності зазначених категорій осіб. Наприклад, як вже зазначалося вище,
у структурі злочинності іноземців друге місце займають наркозлочини,
а третє – діяння, передбачені 358 КК України, що охоплюється мотивом
забезпечення себе певними благами, документами чи наркотичними
речовинами.
Тривалість злочинної діяльності. Майже кожного другого іноземця
або апатрида було засуджено за учинення одного епізоду (53,6% від
загальної кількості досліджених засуджених громадян інших держав
та осіб без громадянства), а кожного п’ятого – за учинення двох (20,5%).
Три і більше епізодів інкримінувалися кожному четвертому з них
(25,9%). Часовий інтервал між учиненням кримінальних правопорушень міг тривати від кількох хвилин до кількох місяців. Проте найчастіше злочинна діяльність, незалежно від кількості епізодів, здійснювалася протягом одного-двох днів (50,0% осіб). У проміжок часу
1
Примітка. Сума показника, що розглядається перевищує 100%, оскільки певна
кількість діянь належала до полімотивних злочинів.
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від кількох днів до одного місяця злочини учиняли 23,3% засуджених;
від одного до шести місяців – 3,4%; довше, ніж півроку – 23,3% осіб.
Вагому частку засуджених, які до затримання правоохоронними органами безперешкодно вчиняли злочини близько шести місяців і більше,
можна пояснити їх злочинним професіоналізмом, існуванням явища
латентної віктимності в Україні, труднощами у розкритті злочинів, що
були вчинені іммігрантами, та ін.
Серед випадків довготривалої злочинної діяльності іноземців
і апатридів в Україні яскравим прикладом є афери громадянина ФРН,
який протягом більше, ніж півроку шляхом обману заволодівав грошовими коштами українців. Так, 45‑річний А., німець, що, відповідно до показів свідків по кримінальному провадженню, добре володів
російською мовою (проте під час досудового слідства та судового
розгляду справи одразу ж її «забув»), використовуючи підроблені
посвідчення дипломата (посла) Швейцарії та Німеччини, вчинив
низку шахрайств. За допомогою підробленого посвідчення А., під
приводом сприяння у влаштуванні на високооплачувану роботу, заволодівав довірою громадян України та брав у них кошти нібито для
оформлення документів на виїзд з України та дозволу на роботу в ФРН
(15 епізодів з інтервалом від кількох днів до місяця), чим заподіяв
збитки кожному із потерпілих на кілька сотень євро. Також А. підробив номери авто «Volkswagen Phaeton» та продав його громадянці
України. Підроблене посвідчення А. використовував і для поселення
у готелі. Після учинення шахрайств А. виїхав з м. Харкова і переховувався у м. Львові, де і був затриманий харківськими правоохоронцями. Районним судом м. Харкова А. було засуджено за ч. 2, 3, 4
ст. 190; 290; 353 та ч. 3 358 КК України. Необхідно також зазначити,
що за матеріалами кримінального провадження, органом досудового
слідства було встановлено, що А. неодноразово вчиняв злочини на
території інших держав і до приїзду в Україну, у тому числі й шахрайства. Зокрема, поліція м. Бранденбург, ФРН, надала щодо А. інформацію про те, що на території Німеччини його вже було засуджено за шахрайства, злочин проти змісту контракту, крадіжку зі зломом
та привласнення автомобіля. За інформацією Національного центрального бюро Інтерполу в Республіці Білорусь А. розшукується за
шахрайство у великому розмірі, учиненому повторно1.
1
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Варто зауважити, що злочинна діяльність таких осіб припинялася
правоохоронними органами України внаслідок порушення кримінального провадження (кримінальної справи за КПК України 1960 р.)
у зв’язку з (див. Додаток В.1 табл. 16): 1) безпосереднім виявленням
злочину правоохоронними органами – у 48, 6% випадків; 2) заявою /
повідомленням потерпілого – у 46, 2% випадків; 3) внаслідок звернення винної особи до працівників слідства із заявою про вчинений нею
злочин (явкою з повинною за КПК 1960 р.) – у 3,0% випадків; 4) заявою
/ повідомленням третіх осіб про учинений злочин – у 2,2% випадків.
Отже, у разі обвинувачення іноземця / апатрида майже у половині
випадків досудове розслідування розпочиналося внаслідок виявлення
злочину працівниками правоохоронних органів України. Цікаво, що
відповідно до статистичних даних ГПУ, якщо розглядати злочинність
в Україні загалом, то аналогічний показник виявляється нижчим. Крім
того, з 2013 по 2016 рр. спостерігалася зменшення частки злочинів, що
виявлялися правоохоронними органами у масиві кримінальних проваджень, що направлялися до суду з обвинувальним актом. Лише
у 2017 р. відбулося її певне збільшення, проте у 2018 р. вона знову
зменшилася. Так, у 2013 р. правоохоронцями безпосередньо було виявлено 39,2% від кількості кримінальних правопорушень, провадження за якими було направлено до суду з обвинувальним актом. У 2014 р.
кількість таких злочинів склала вже 28,0%, у 2015 р. – (24,3%),
у 2016 р. – (18,7%), у 2017 р. – (22,7%), а в 2018 р. – 20,8% [119; 120;
121; 122; 123; 124].
Стан винного в момент учинення злочину. Нами було виявлено, що
явище неосудності для іноземців і апатридів є винятком. Так, вироком
суду через стан неосудності, викликаний психічним захворюванням,
лише до двох іноземців було застосовано примусові заходи медичного
характеру. Всі інші засуджені за результатами судово-психіатричної
експертизи були визнані осудними.
Дослідження психічного стану винного на момент учинення злочину свідчить, що у 84,1% іноземців / апатридів він був задовільний.
У стані алкогольного або наркотичного сп’яніння перебували майже
кожний сьомий з таких осіб (див. Додаток В.2, табл. 28).
Обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання. Кримінологічно значущою інформацією є також дослідження визнаних судом
життєвих обставин, під впливом яких особа вчинила злочин, такими,
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що впливають на кримінальне покарання. По-перше, крім впливу на
призначення покарання винному, такі обставини допомагають надати
повнішу характеристику особи злочинця, що вивчається. Адже, як зазначається у спеціальній літературі, відомості про обставини, що
пом’якшують чи обтяжують покарання, дозволяють зрозуміти поведінку злочинця при досудовому розслідуванні та під час судового розгляду кримінального провадження: визнання ним вини та інша позитивна поведінка чи, навпаки, – намагання заплутати розслідування та
ігнорування інтересів слідства [245, с. 66]. По-друге, їх аналіз сприяє
розкриттю дослідником конкретної життєвої ситуації учинення злочину, про що йтиметься у наступному розділі.
При винесенні вироку іноземцеві або апатриду суди, як правило,
звертали увагу на обставини вчинення злочину та визнавали їх такими,
що впливають на призначення покарання. Так, до 64,9% засуджених
судом було застосовано положення ст. 66 КК України, до 2,6% – положення 67 КК України, до 19,9% – положення і ст. 66, і ст. 67 КК
України і лише до 12,6% осіб не було застосовано жодну із зазначених
статей (див. Додаток В.3. табл. 4).
Як обставини, що пом’якшують покарання, при винесенні вироку
суди найчастіше визнавали з’явлення із зізнанням, визнання своєї провини в повному обсязі, щире каяття, активне сприяння розкриттю
злочину (щодо 82,2%); добровільне відшкодування завданого збитку,
усунення повністю або частково завданої шкоди та відшкодування
моральної шкоди (майже щодо кожного сьомого підсудного) (див. Додаток В.3. табл. 5).
Проте, як свідчить судова практика, пом’якшуючими покарання
можуть бути й інші обставини. Цьому сприяє і їх невичерпний перелік,
про що зазначено у ч. 2 ст. 66 КК України. Так, до зазначених осіб як
пом’якшуючі покарання обставини визнавалися також: 1) наявність
постійного місця роботи; 2) поведінка та дії потерпілого (зокрема, при
ДТП); 3) участь у бойових діях під час строкової військової служби,
звання ветерана військової служби тощо; 4) вчинення злочину неповнолітнім або особою молодого віку; 5) при співучасті – менш активна
роль виконавця під час виконання об’єктивної сторони злочину; 6) психологічне ставлення винного до наслідків учиненого ним злочину;
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7) прохання потерпілого не застосовувати до винного певне покарання
(наприклад, позбавлення волі на певний строк); 8) позитивна характеристика за місцем роботи та проживання; 9) відсутність з боку потерпілого вимог матеріального чи морального характеру та ін. (див. Додаток В.3 табл. 5).
Відповідно до 67 КК України обтяжуючими обставинами при призначенні покарання громадянам інших держав чи особам без громадянства судами визнавалося: вчинення злочину в стані алкогольного /
наркотичного сп’яніння – до 12,6%; вчинення злочину повторно або
рецидив злочинів – до 3,6%; вчинення злочину щодо малолітнього,
особи похилого віку – до 1,6%; тяжкі наслідки, завдані злочином – до
0,4% (див. Додаток В.3 табл. 6).
Таким чином, виходячи з аналізу застосованих до громадян інших
держав і апатридів при винесенні вироку обставин, передбачених
статтями 66 та 67 КК України, можна зробити висновок, що, як правило, такі особи сприяють розслідуванню, намагаються співпрацювати
з органами досудового слідства та судом, що в подальшому відбивається і на призначеному їм покаранні (наприклад, застосування судом
положень 75 або 69 КК України).
Покарання за вироком суду. Стаття 51 КК України передбачає 12
видів покарань, з яких основними є вісім. Аналіз вироків, винесених
судами України іноземцям і апатридам, дозволяє простежити співвідношення між покаранням та залежно від тяжкості вчиненого злочину.
Призначені іноземцям і апатридам кримінальні покарання за частотою обрання судами розподілилися таким чином: позбавлення волі
на певний строк 60,9%; штраф – у 21,0%; обмеження волі – 8,8%;
арешт – 7,8%; конфіскація майна – 6,6%; громадські роботи – 4,2%;
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – у 2,0% випадків. Примусові заходи медичного характеру
та примусове лікування було застосовано лише до 0,2% осіб1.
За результатами нашого емпіричного дослідження жодного іноземця не було звільнено від відбування покарання. Проте до осіб без
1
Примітка. Сума відсоткових часток видів покарань перевищує 100% через застосування до особи в деяких випадках судом одночасно основного і додаткового
(додаткових) покарань.
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громадянства такий захід застосовувався у 2,0% випадків (див. Додаток В.3 табл. 2).
Необхідно зазначити, що часом судами призначалося більш м’яке
покарання, ніж передбачено законом. Всього положення 69 КК України було застосовано до 9,1% від кількості засуджених громадян інших
держав та лише до 2,0% апатридів.
Щодо кожного третього засудженого із зазначених категорій осіб
судом застосовувалися положення 75 КК України. Найчастіше особі
призначався іспитовий строк тривалістю в один рік (майже кожному
другому). Звільнення від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку у два роки застосовувалося майже щодо
кожного другого із зазначених осіб, а у три роки – до кожного п’ятого
іноземця та кожного десятого апатрида (див. Додаток В.3 табл. 3).
Третьою групою кримінологічної характеристики особи злочинцяіноземця та злочинця-апатрида є морально-психологічні риси. Цей
блок ознак найбільше допомагає досліднику скласти уявлення про
внутрішній світ злочинця. Адже, як зазначав А. Ф. Зелінський, особа,
як суб’єкт діяльності, – поняття перш за все психологічне [161, с. 29].
А оскільки у ми розглядаємо іноземців і апатридів як суб’єктів протиправної діяльності, аналіз морального та психологічного аспекту їх
особи значно доповнить узагальнені портрети таких злочинців.
Серед морально-психологічних ознак кримінологи виділяють кілька змістовно важливих показників: рівень світогляду; інтелектуальні
властивості; ціннісні орієнтації людини і соціально-значущі моральні
риси і властивості; емоційно-вольові якості, психофізіологічні властивості [300, с. 226].
Якщо соціально-демографічні та кримінально-правові ознаки аналізуються в рамках «об’єктивних» характеристик особистості злочинця, то потрібнісно-мотиваційна сфера та ціннісно-нормативна характеристика свідомості – це аналіз її «суб’єктивних» рис [208, с. 340].
Саме у «суб’єктивності» зазначених ознак і полягає основна проблема
дослідження морально-психологічного аспекту особистості злочинця.
Адже внутрішній світ кожного індивіда є унікальним та неповторним. У кримінології висловлена думка, з якою ми погоджуємося, про
те, що вибір поведінки залежить від світогляду особи та її моральних
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устоїв, які засновані на тому суспільному ідеалі, який міститься у свідомості людини та детермінується культурою цивілізації, до якої вона
належить [188, с. 126]. Отже, вивчення морально-психологічних рис
злочинців-іноземців та злочинців-апатридів – це надзвичайно методологічно складне завдання. Через неоднорідність цього контингенту
виникають проблеми із дослідженням перелічених вище параметрів їх
морально-психологічної характеристики. Адже кожна особа формувалася у специфічному соціумі з притаманними лише йому цінностями,
культурними та релігійними особливостями, й охарактеризувати навіть
головні прояви її світогляду, інтелектуальних властивостей, ціннісних
орієнтацій та ін. не видається можливим.
Більш реальним є складення уявлення про їх потрібнісно-мотиваційну сферу. При характеристиці потреб злочинців уже класичним
стало звернення до «піраміди» потреб людини, розробленої американським психологом А. Маслоу1, що становлять основу функціонування
індивіда. Однак ми проаналізуємо потрібнісно-мотиваційну сферу
зазначених категорій злочинців крізь призму структури їх злочинності за об’єктом кримінально-правової охорони. Так, найактуальнішими
потребами для них є забезпечення себе різними матеріальними благами (починаючи від елементарних побутових речей, і до прагнення
наживи шляхом заволодіння матеріальними цінностями, такими, як
дорогоцінності, грошові кошти у великих розмірах тощо), наркотичними засобами, психотропними речовинами та ін. для споживання
й підробленими документами для безперешкодного перетину державного кордону України та перебування на її території.
Потреби злочинців-іноземців та злочинців-апатридів досліджувалися Й. П. Осецьким у межах кримінологічного аналізу злочинності цих осіб у сфері національної безпеки України [289, с. 68–69]. На
нашу думку, результати його дослідження загалом можна поширити
й на предмет нашого дослідження. Отже, головними потребами таких
злочинців є: 1) суспільно-політичні: участь суб’єкта у системі недружніх заходів щодо України з боку іншої держави чи її окремих
1
Примітка. А. Маслоу називав базові потреби людини, що спонукають її до подальших дій, у такій послідовності: 1) фізіологічні потреби; 2) потреба в безпеці (в
тому числі соціальній); 3) потреба в коханні та приналежності; 4) потреба в повазі; 5)
потреба в самоактуалізації; 6) прагнення до отримання нового знання (базові когнітивні потреби); 7) естетичні потреби [247, с. 117].
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структур; участь суб’єкта у громадсько-політичних процесах, перебування у громадських формуваннях, діяльність яких посягає на
життєво важливі цінності й інтереси Українського народу; наявність
інших потреб впливати на управління державою й суспільством
в Україні тощо; 2) соціально-економічні: задоволення індивідуальних
абсолютних, тобто найнеобхідніших, життєво важливих потреб; задоволення «відносних потреб», що виникають в умовах значної соціально-економічної диференціації населення при відставанні власного матеріального становища від осіб з навколишнього оточення;
наявність мети досягнення більш високого матеріального або соціального стандарту, порушуючи існуючий в Україні правовий порядок;
3) насильницько-егоїстичні: агресивні у фізичному чи психологічному плані: а) абсолютизація ідеї самоствердження, реалізації особистих потреб та інтересів у будь-яких формах; б) самоствердження у тих
формах, що можливі для особи в конкретних ситуаціях; 4) легковажно-безвідповідальні: відсутність потреби чи зацікавленості у зіставленні вчинків із законом та іншими нормами поведінки чи вибірковість такого зіставлення [289, с. 68–69].
Із процесом міграції тісно пов’язана проблема соціальної самоідентифікації особи. Так, іноземці й апатриди, які прибули в Україну на
постійне або довготривале місце проживання, зазнають на собі дію
певних психологічних факторів. Велика кількість мігрантів стає «особами, що втратили свій попередній соціальний статус і знаходяться
у пошуку та набутті нового, кращого» [290, с. 264]. Це призводить до
формування в них кризи соціальної самоідентифікації, яку можна розглядати як криміногенний фактор [365, с. 305]. Адже людина, загублена у натовпі, відчужена від конкретного людського співтовариства
(громади, комуни, племені), в умовах руйнування традицій і способу
життя, розпалювана спокусами реклами, заздрістю і фрустрацією
схильна впадати в стан деморалізації, що переходить в аморальність
[356, с. 35]. Ці процеси і є першими кроками у формуванні протиправної поведінки індивіда.
Соціальна ідентичність особи – це набір певних соціально-психологічних характеристик, що дають можливість її ототожнення з певною
соціальною спільнотою [365, с. 306]. Соціологи стверджують, що на
теперішній час з’явилися нові способи соціальної ідентифікації особи:
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на зміну традиційному принципу відносин індивіда та соціальних інституцій приходить принцип дезінтеграції та опору індустріальним
соціальним інституціям, бюрократії, належності до національної держави, суто ринковим відносинам, невизначеностям глобальної економіки та масової культури [51, с. 76].
Ціннісний компонент соціальної ідентичності залежить від місця,
яке належить групі в конкретному суспільстві [365, с. 307], що оцінюється як суб’єктивно самим індивідом, так і об’єктивно з боку соціуму.
Ці обставини дають підставу ученим виокремлювати тимчасові аспекти соціальної ідентичності: індивід оцінює та аналізує не лише групи,
до яких він належав раніше та належить в конкретний момент, а й
планує майбутню соціальну ідентичність [29, с. 306].
Тобто, у ціннісній ознаці соціальної ідентичності іноземців і апатридів містяться два основних аспекти, що можуть впливати на формування злочинної поведінки в іммігранта: криза самоідентифікації
у нових для нього соціальних умовах та ідентифікація себе як частини
соціальної групи, що є основою для тих чи інших форм злочинної діяльності в Україні [179, с. 139].
З огляду на полінаціональну специфіку злочинності іноземців
і апатридів, вважаємо за можливе спробувати охарактеризувати таких
осіб крізь призму етнопсихологічних особливостей націй як одну
з ознак їх морально-психологічної характеристики. Як зазначає
О. Г. Спіркін, кожна нація має свій неповторний духовний обрис і національний характер [360, с. 578]. Наявність національної, або етнічної,
психології відзначав і Г. Гегель [73, с. 76].
У науці психології для здійснення відповідних досліджень сформувався окремий напрям – етнопсихологія (або національна психологія) [41, с. 15–15]. Національна психологія складається з кількох структурних елементів, визначальним із яких є національний характер [77,
с. 65]. Останній можна визначити як сукупність соціально-психологічних рис (національно-психологічних установок, стереотипів), властивих національній спільноті на певному етапі розвитку, що виявляються у ціннісних відносинах до оточуючого світу, а також у культурі,
традиціях, звичаях, обрядах [77, с. 65].
Окрім національного характеру, вченими виділяється також поняття національного темпераменту. Не вдаючись до аналізу дискусії
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про співвідношення зазначених характеристик, зазначимо, що головна
відмінність між ними полягає у тому, що національний темперамент
характеризує емоційно-вольові аспекти реакції того чи іншого народу,
детерміновані соціальними та географічними факторами [77, с. 65]. На
його формування впливає також генетичний фактор, а саме – переважаючі в конкретній країні типи вищої нервової діяльності [77, с. 65].
Через національний темперамент проявляється своєрідність активності представників певної етнічної спільноти у різних видах діяльності,
навіть у жестах [271].
Таким чином, зважаючи на досягнення у сфері етнопсихології,
можна стверджувати про наявність властивих різним націям психологічних особливостей. Така специфіка проявляється у сімейній сфері
індивіда, його професійних відносинах, суспільному житті тощо. Тож
зробимо припущення про наявність такої специфіки й у злочинній діяльності представників різних народів.
Про роль національного характеру у поведінці іноземців (і злочинній, зокрема) неодноразово вказувалося у кримінологічних дослідженнях. Першопрохідцем у цьому питанні можна назвати Ч. Ломброзо. Аналізуючи вплив приналежності особи до того чи іншого етносу на вчинення певного виду злочинів, він дійшов висновку, що такі
дані «не відрізняються позитивністю» [239, с. 27].
І хоча Ч. Ломброзо зазначав, що етнічний вплив часто не може бути
виражений за допомогою цифр, оскільки його визначення засноване
на кримінальній статистиці, яка є сукупністю досить складних факторів, що не дають можливості робити з них певні висновки [239, с. 30],
він, усе ж таки, проводив певні паралелі між національністю і здібностями до вчинення певних видів злочинів.
Та це дослідження ХІХ У наш час також робляться спроби виявити,
наприклад, чи то підвищений криміногенний потенціал представників
яких-небудь націй, чи то види «національної злочинності». Зокрема,
американський кримінолог Дж. Раштон намагався віднайти зв’язок між
приналежністю особи до певної раси та видом учинюваного нею злочину. Він вважав, що темношкірі афроамериканці більш схильні до
вчинення насильницьких злочинів, ніж вихідці із Європи, а у європейців
частка цих злочинів вище, ніж у азійських народів. Він пояснював це
саме властивими різним расам особливостями [189, с. 40–44].
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Деякі кримінологи намагаються пов’язати явище злочинності із
поняттями ментальності, національного менталітету1 [24, с. 7].
У сучасній соціології розрізняють два типи ментальності: «східний»
(«не західний») та «західний» [11, с. 11163–11170].
Здійснюючи психологічне дослідження осіб (а саме специфіку
когнітивних процесів), що належать до «східної» та «західної» культур,
американські вчені дійшли таких висновків: «У першій із них континуальність розглядається як принципова властивість світу, а в другій –
він уявляється дискретним, створеним із відокремлених об’єктів.
У першій не поширена формальна логіка, проте використовується
холістичний підхід та «діалектична» аргументація, яскравіше виражена терпимість до протиріч. Другій більш властиве аналітичне мислення, посилена увага до окремого об’єкта, ніж до цілісності. У «західній»
ментальності поведінка особи пояснюється її приналежністю до певної
категорії осіб та її власними особливостями. І навпаки, носії «східної»
культури вважають: ніщо в природі не є ізольованим та все
взаємопов’язане, тому ізоляція елементів від цілого може призвести
лише до помилок» [11, с. 11163–11170].
Особи, які мають «західну» ментальність, частіше обирають раціональні, логічно обґрунтовані шляхи вирішення проблем, ніж індивіди,
які належать до «не західної» ментальності: за необхідності обрання
шляхів поведінки перші частіше схвалюють формальний, раціональний, а другі – інтуїтивний шлях [24, с. 7].
Розглядаючи частоту засуджень представників різних національностей, нами було помічено такі основні тенденції: 1) росіяни найчастіше засуджувалися за вчинення умисних вбивств, різних видів
крадіжок (у тому числі і крадіжок, вчинених за попередньою змовою
групою осіб, поєднаних із проникненням у житло), грабежів, нанесення тілесних ушкоджень різної тяжкості, шахрайство, контрабанду,
наркозлочини (статті 305–311, 317 КК України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; 2) молдавани – за крадіжки та підроблення документів; 3) білоруси – за
1
Примітка. Ментальність можна визначити як стійкий спосіб специфічного
світосприйняття, характерний для великих груп людей (етносів, націй, соціальних
прошарків), що зумовлює особливість їх реагування на явища оточуючої дійсності
і поєднує людей у соціальні та історичні спільноти. Вона більшою мірою реалізується у певних формах поведінки і переживається емоційно [399, с. 141].
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крадіжки; 4) грузини – за крадіжки з автомобілів, грабежі, незаконний
збут наркотичних речовин та незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту; 5) азербайджанці – за грабежі, хуліганство, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення
чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту; 6) узбеки – за
крадіжки, грабежі, розбої та незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту; 7) вірмени – за крадіжки та розбої; 8) в’єтнамці –
за незаконне переправлення осіб через державний кордон України [179,
с. 136–137].
Під час анкетування працівників правоохоронних органів на запитання: «Чи помічали Ви у своїй практиці схильність представників
тих чи інших національностей до вчинення певних видів злочинів?»
38,6% респондентів відповіли «так», а 13,3% – «скоріше так, ніж ні».
Варіант відповіді «скоріше ні, аніж так» обрали 8,3%. Не погодилися
із наявністю такого співвідношення 38,8% осіб. Жодної відповіді не
обрав 1% опитуваних [179, с. 136–137]. Отже, відповідно до думки
практичних працівників, зв’язок між національністю злочинця та видом вчинюваного злочину все ж таки існує [179, с. 136–137].
При визначенні властивих представникам певних національностей
злочинів правоохоронці наводили такі співвідношення:
1) араби та Близький Схід – хуліганство, злочини проти життя та
здоров’я, економічні злочини, нанесення тілесних ушкоджень різної
тяжкості, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;
незаконне переправлення осіб через державний кордон України; зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім
способом; шахрайства;
2) в’єтнамці – незаконне переправлення осіб через державний
кордон;
3) гагаузи – крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень, розбої, грабежі, крадіжка отрутохімікатів;
4) євреї – господарські злочини, шахрайство;
5) італійці – шахрайство;
6) китайці – шпигунство; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;
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убивство; нанесення тілесних пошкоджень різного ступеня тяжкості;
незаконне позбавлення волі або викрадення людини; торгівля людьми;
вимагання; шахрайство;
7) ліванці – шахрайства з використанням магнітних карток.
8) молдавани – крадіжка, розбій, шахрайство; підроблення документів, штампів, ДТП [179, с. 137–138];
9) представники народів Кавказу (азербайджанці, вірмени, грузини,
чеченці, дагестанці) – зґвалтування, задоволення статевої пристрасті
неприродним способом, розбої, грабежі, крадіжки, вимагання, насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи; хуліганство, нанесення
тяжких тілесних пошкоджень (зокрема з використанням ножа), убивства, квартирні крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства, насильство по
відношенню до представників національних меншин, контрабанда,
формування організованих форм злочинності на національній основі,
торгівля, контрабанда наркотичних засобів, сутенерство; бандитизм,
незаконне переправлення осіб через державний кордон України; зґвалтування, підроблення документів, штампів, торгівля людьми, незаконне поводження зі зброєю, автотранспортні злочини (ДТП);
10) росіяни – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; шпигунство; терористичний акт; незаконне поводження
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; контрабанда; контрабанда наркотичних засобів; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному
експортному контролю;
11) казахи, татари – контрабанда наркотичних засобів, зброї, сильнодіючих отруйних речовин;
12) серби – шахрайство;
13) словаки – крадіжки, шахрайство;
14) таджики – корупційні правопорушення; шахрайства; підробка
документів; незаконні валютні операції;
15) африканські народи – наркозлочини, хуліганство, вбивства,
тілесні пошкодження різної тяжкості, шахрайство;
16) турки – незаконне переправлення осіб через державний кордон
України;
17) узбеки – тілесні ушкодження; шахрайства; корупційні правопорушення; шахрайства; підробка документів; незаконні валютні
операції;
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18) цигани – крадіжки; квартирні крадіжки; шахрайство; незаконний обіг наркотичних речовин (збут); грабежі, вимагання; незаконне
переправлення осіб через державний кордон України [179, с. 137–138].
У зарубіжній кримінології також здійснювався подібний аналіз
щодо зв’язку національності злочинця та злочину, що він вчиняє. Так,
Р. Ямамото, розглядаючи злочинність іммігрантів-іноземців у Японії,
акцентує увагу на асоціації представників певних національностей
із особливими видами злочинів. Наприклад, шахрайство із використанням кредитних карток («скіммінг»), крадіжки зі зломом замків та
кишенькові крадіжки характерні для груп крадіїв китайської національності; торгівля незаконно виготовленими телефонними картками – для іранців; крадіжки із торгових автоматів – для корейців [15,
с. 27–57].
На розподілі сфер злочинної діяльності за національною ознакою
акцентують увагу і дослідники злочинності в Європі. Так, експерти
кримінальної поліції Kripos у Норвегії відмічають, що албанці контролюють ринок героїну; литовці, румунці та нігерійці – проституцію;
поляки та литовці домінують серед крадіїв підвісних моторів для
човнів, а також викраденні високовартісного обладнання з будівельних
майданчиків та спеціалізованих складів [355].
За результатами наукового дослідження злочинності іноземців
у РФ, проведеного К. І. Богомоловою, також було встановлено факт
відмінності кримінальної спрямованості злочинності осіб, об’єднаних
на етнічній основі та за національною ознакою (наприклад, таджики
частіше за інших вчиняють злочини, пов’язані з незаконним обігом
наркотичних речовин; азербайджанці – крадіжки, шахрайства, здійснюють контроль за торгівлею фальсифікованими акцизними товарами
та злочини, пов’язані із незаконними обігом наркотичних речовин та
зброї; грузини – крадіжки, злочини, пов’язані із незаконним обігом
наркотичних речовин та зброї, фальсифікованими акцизними товарами,
угони автотранспорту, крадіжки із приватних авто; вірмени – злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, виробництво,
зберігання, перевезення та збут немаркованих товарів та продукції,
шахрайства; в’єтнамці – рекет щодо своїх співвітчизників, які займаються комерційною діяльністю; китайці – організацію та участь у нелегальній міграції у країни Західної Європи та пов’язане із цим виготовлення підроблених документів) [52, с. 45–46].
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Надаючи морально-психологічну характеристику особистості злочинця-мігранта у РФ, К. І. Богомолова дійшла висновку, що: «…громадянам В’єтнаму, Афганістану, Індії, Китаю та ін. (тобто представникам «східної» ментальності) властиві такі психологічні особливості,
як відчуженість та недовіра представникам влади, упевненість, що
у контактах із ними необхідним є пріоритет дотримання традицій та
норм етнічного і релігійного середовища, навіть якщо вони очевидно
порушують вимоги закону держави перебування. Прикладами такої
поведінки є випадки кровної помсти серед іноземців, залишення дитини в небезпеці, жорстоке поводження з жінками, які порушили
давні традиції. При цьому характерною відповіддю таких осіб на запитання працівників правоохоронних органів про те, чи відомо винним,
що вони порушують кримінальне законодавство держави перебування,
поширеною є відповідь, що це не має значення, оскільки честь та звичаї роду та етносу – найвища цінність» [52, с. 46–47].
Вітчизняні кримінологи також звертали увагу на прояви злочинної
діяльності представників окремих національностей. Так, А. Ф. Зелінський зазначав про очевидність підвищеної кримінальності деяких
національних груп, особливо мігрантів з Північного Кавказу, Азербайджану, Середньої Азії, а також циган, злочинна діяльність яких, як
правило, залишається безкарною [162, с. 11–12].
Проте, на нашу думку, остаточну відповідь на запитання, чи є стовідсотковий зв’язок між національною приналежністю особи та злочинністю, не зможе дати жоден кримінолог. Необхідно звернути увагу
на той факт, що, потрапляючи в іншу державу та знаходячись далеко
від батьківщини, іммігрант «тягнеться» до своїх співвітчизників. Від
них він бажає отримати підтримку, розуміння, допомогу. Але не завжди
така особа потрапляє в общину з пануванням правомірної поведінки –
вона може поповнити ряди етнічної злочинності в Україні, що саме
і спеціалізується на певних видах злочинів і є основою для створення
організованих форм злочинності. Однак національність (як і ознака
місця народження) нерозривно пов’язана зі звичаями, традиціями,
культурою, побутом та цінностями людей, з якими ідентифікує себе
індивід, і саме ці блоки суспільного життя формують особистість,
у тому числі і особистість злочинця [179, с. 138–139].
Деякі етнопсихологічні особливості все ж таки можуть здійснювати певний вплив на злочинну поведінку особи. Так, властиве пред103
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ставникам народів Кавказу загострене почуття родової згуртованості,
а також прагнення до утворення численних мікрогруп за національною
ознакою [221] можна пов’язати з властивим їм формуванням організованих форм злочинності на національній основі. А перевага рис холеричного і сангвінічного темпераментів, властивість вибухової емоційності, підвищена чутливість до чужих вчинків та суджень [221] зачасти впливає на вчинення ними насильницьких злочинів проти життя та
здоров’я особи, хуліганства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень,
убивств, насильства щодо представників інших національностей та ін.
Адже саме таким шляхом вони можуть реагувати на провокуючу поведінку потерпілих чи на інші зовнішні емоційні подразники, які
сприяють підвищеному емоційному збудженню, агресії та вчиненню
злочину.
Як було зазначено вище, структура особи злочинця охоплює й ознаки його фізичного та психічного здоров’я.
Під час нашого емпіричного дослідження було встановлено, що
більше 88% іноземців й апатридів на момент учинення злочину мали
відмінний стан здоров’я; майже 6% з них мали хронічні або соматичні
захворювання. У стані вагітності перебувало дві громадянки інших
держав (0,4%), а інвалідність мали менше 1% засуджених цієї категорії
(див. Додаток В.2 табл. 24).
Менше 1% таких осіб було інфіковано ВІЛ (СНІД). Щодо поширеності в Україні цього захворювання, необхідно зазначити, що відповідно до відомостей Українського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями Міністерства охорони здоров’я України
у нашій державі, починаючи з 1987 р., офіційно майже 300 тис. нових
випадків ВІЛ-інфікування. Із зазначеного часу в Україні померло від
СНІДу більше 36 тис. осіб [359]. Де саме інфікувалися зазначені особи – невідомо, але на наявність такого факту необхідно звернути увагу.
Судами захворювання на ВІЛ визнавалося обставиною, що пом’якшує
покарання. Вчиняли такі особи крадіжки і грабежі.
На обліку у спеціальних установах (мається на увазі в Україні) постійно перебувало 2% іноземців і апатридів, тимчасово – 0,4% громадян інших держав (див. Додаток Ж.2 табл. 24).
Розлади психіки та поведінки не мають масового характеру серед
зазначених осіб. Так, порушення психічного здоров’я не перевищує
1–2% таких засуджених (див. Додаток В.2 табл. 24).
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Експертиза під час досудового розслідування проводилася щодо
7,6% осіб (з них лише щодо двох апатридів): судово-наркологічна –
5,2%, судово-психіатрична – 1,2% та судово-медична (при отриманні
винним тілесних ушкоджень або наявності хронічної хвороби) – 1,2%
(див. Додаток В.2 табл. 29).
Таким чином, аналіз ознак особи злочинця дозволяє досліднику
зробити висновки не лише про його «зовнішній» бік, а й про ключові
«внутрішні» характеристики. Значення такого вивчення полягає у тому,
що основу запобігання злочинності поряд із вирішенням соціальних
проблем суспільства, складає і вплив на індивідуальному (особистому)
рівні. Адже саме особа є безпосереднім «творцем» злочинності.

2.2. Класифікаційні й типологічні підходи
до злочинців-іноземців та злочинців-апатридів
Систематизація характеристик осіб, які вчиняють злочини – вагомий
етап у розробці заходів запобігання злочинності, безпосередньо
пов’язаний із їх ефективністю. Адже превентивна діяльність, спрямована саме на особу злочинця (а не лише на основні детермінанти злочинності), значно доповнює та урізноманітнює комплекс запобіжних заходів.
Систематизація1 може охоплювати цілу низку класифікацій, від
простого упорядкування характеристик, без зв’язку між ними, до систематичної типології, у якій кожний тип характеризується певною
кількістю особливостей [330, с. 229].
Тобто, незважаючи на те, що головною метою і класифікації, і типології, як методів наукового пізнання, є виявлення істотних ознак
об’єктів та їх групування за обраними дослідником критеріями, вони
не є тотожними між собою. Визначення можливостей застосування
цих методів для дослідження злочинності громадян інших держав та
осіб без громадянства в Україні становить не лише науковий, а й практичний інтерес.
1
Примітка. Необхідно зазначити, що систематизація – окремий, самостійний
метод наукового пізнання, однак можливості його застосування якнайкраще передають
підходи до обробки відомостей, що покладатимуться в основу класифікаційного або
типологічного критерію.
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Застосування класифікаційного методу у кримінології під час вивчення особи злочинця сприяє систематизованому розподілу злочинців
на певні групи і підгрупи за чіткими й однозначними ознаками, згідно
з якими кожна із цих груп (підгруп) в аналізованому ряді посідає чітко
зафіксоване місце щодо інших об’єктів класифікаційного поділу [47,
с. 120]. Критерієм класифікації може бути будь-яка ознака злочину, механізму або особи, що його вчинила [135, с. 266]. При аналізі особи злочинця-іноземця та злочинця-апатрида особливу увагу привертають такі
ознаки, як: громадянство, національність, правовий статус, легальність
перебування на території України та ін. Частково за наведеними вище
класифікаційними критеріями інформацію щодо особи злочинців зазначених категорій було наведено у попередньому параграфі монографії. На
цьому етапі нашого наукового дослідження хотілося б лише додати, що:
1) за правовим статусом іноземців в Україні розрізняють на осіб:
із загальним правовим статусом (підпорядкованих юрисдикції України
у повному обсязі, нарівні з громадянами України) та зі спеціальним
правовим статусом (особи, які мають обмежений дипломатичний імунітет і привілеї, володіють дипломатичною недоторканністю у повному обсязі або цілком звільнені від підпорядкованості юрисдикції
України) [136, с. 90–91; 265, с. 35]. Під час запропонованого дослідження нами вивчалися кримінальні провадження, порушені проти
іноземців та осіб без громадянства лише із загальним правовим статусом особи (які повністю підпадали під юрисдикцію України);
2) за дотриманням вимог міграційного законодавства України1 злочинці-іммігранти поділяються на: легальних (в’їзд та перебування на
території України відповідають вимогам закону – 57,2% досліджених
нами осіб); напівлегальних (як правило, такі особи здійснили легальний
в’їзд у державу, але за умови недотримання вимог законодавства щодо
перебування на її території стали нелегальними мігрантами – 21,4%)
та нелегальних (і в’їзд, і перебування на території України таких осіб
не відповідає нормам чинного законодавства – 8,8% (див. Додаток В.2
табл. 21).
На відміну від класифікації типологія розкриває стійкі зв’язки між
сутнісними ознаками особи та показує закономірності ґенези злочин1
Примітка. Результати дослідження наведено лише щодо злочинців-іммігрантів.
Особи, які народилися на території України, але на момент учинення злочину були
громадянами інших держав / апатридами, у в цьому випадку не розглядалися.
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ця як специфічного соціального типу [201, с. 210]. Вона фіксує криміногенну особистість у динаміці, та якою буде ця особа після реалізації
запобіжних та профілактичних заходів впливу (прогностичний аспект
типології) [201, с. 210]. Тип злочинця є нібито найбільш узагальненою
моделлю, конкретизованою у класифікаційних схемах [163, с. 55].
Типологія знаходиться на більш високому рівні абстракції і бере до
уваги лише якісно однорідну сукупність, всі одиниці якої мають спільну закономірність розвитку [163, с. 55].
Взаємозв’язок між класифікацією та типологією особи злочинця
як методами наукового пізнання можна охарактеризувати таким чином: 1) класифікація створює передумови для виокремлення особи
злочинця як окремого типу; 2) класифікація може бути використана
для більш поглибленого вивчення структурних елементів особи злочинця як особливого типу; 3) класифікація дозволяє одночасно досліджувати структуру типу та виокремлювати його як внутрішньо
цілісне утворення – тип; 4) типологія особи злочинця може бути
методологічною основою для класифікації, обумовлюючи вибір критеріїв диференціації [163, с. 54–55]. Отже, типологія і класифікація –
методи наукового дослідження, що активно пов’язані між собою.
Вони можуть як взаємодоповнювати, так і взаємозумовлювати один
одного.
Спільним для типології і класифікації злочинців є підпорядкування цих методів наукового пізнання діагностичним, генетичним і прогностичним завданням, надання уявлення про ступінь розвитку криміногенних якостей особи та особливості соціальної взаємодії і соціального середовища, що зумовили ці якості; надання досліднику можливості прогнозувати, в яких умовах слід чекати злочинної поведінки
особи [109, с. 114]. Отже, типологія і класифікація є методами наукового пізнання, що відображують різні рівні дослідження особистості
злочинця.
Окремим аспектом типології у кримінології є виокремлення злочинця як самостійного типу особистості. Визначення такого типу –
результат соціального, психологічного або соціально-психологічного
етапів типології особи людини [33, с. 75; 135; 163; 229; 232]. Наслідком
зазначеної типології є узагальнена модель (образ) особи злочинця,
значення якої полягає у створенні можливості більш ефективно та
цілеспрямовано вивчати та оцінювати конкретну особу у її індивіду107
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альності та багатоманітності, а також здійснювати подальший диференційований аналіз та класифікацію різних категорій злочинців [163,
с. 40]. Стосовно запропонованого наукового дослідження необхідно
зазначити, що виокремлення окремого загального типу злочинця-громадянина іншої держави або злочинця-особи без громадянства не
видається можливим, оскільки, на нашу думку, такий «тип» цілком
співпадає із концепцією антисуспільної (антисоціальної, «асоціальної»)
спрямованості особи, що вже давно запропонована і розвинена кримінологами [135; 163; 217, с. 98–99].
Проте соціальна типологія особи злочинця має теоретичний характер, а для дієвого запобігання злочинності наука потребує знання
більш практичної спрямованості. У вітчизняній та зарубіжній кримінології запропоновано велику кількість типологій злочинців. Таке
різноманіття зумовило появу спроб умовно систематизувати цю інформацію. Так, К. Є. Ігошев запропонував виділити три основні напрями серед різноманіття точок зору на типологію злочинця (у межах домінуючого соціального аспекту; на рівні домінуючих соціальнопсихологічних узагальнень; на рівні окремих категорій злочинців)
[163, с. 42–43]. Беручи за основу запропоноване К. Є. Ігошевим узагальнення типологій особи злочинця, нами було здійснено спробу її
подальшого розвитку.
1. Типології особи злочинця у межах домінуючого соціального
аспекту (або типології особистості злочинця відповідно до соціальної
спрямованості).
До таких типологій можна віднести:
– типологію злочинців за характером антисуспільної спрямованості, відповідно до якої виділяють: а) корисливий; б) насильницький;
в) корисливо-насильницький; г) дезорганізований (злочинці цього типу
при вчиненні злочину виявляють індивідуально-зневажливе ставлення
до різних соціальних настанов і вимог, до загальнолюдських цінностей,
до свого громадянського обов’язку, а також до будь-якого виду заборон)
і д) необережний тип особистості злочинця [217, с. 98–99; 342, с. 23–24;
343, с. 162–163];
– типологію злочинців за ступенем глибини антисуспільної спрямованості, відповідно до якої виділяють такі типи злочинців, як: а)
злісний; б) особливо злісний; в) нестійкий; г) ситуативний; д) випадковий [342, с. 23–24; 343, с. 162–163].
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2. Типологія на рівні домінуючих соціально-психологічних узагальнень: Серед типологій, згрупованих за таким критерієм хотілося
б відзначити:
– типологію злочинців залежно від співвідношення об’єктивних
обставин та внутрішньої готовності до вчинення злочину, відповідно
до якої розрізняють: ендогенних (таких, що мають схильність до вчинення злочинів) та екзогенних (які вчиняють злочини під впливом
зовнішніх факторів) злочинців [292, с. 35];
– типологію особи злочинців залежно від домінуючої властивості
характеру: розсудливі, слабовільні, імпульсивні та емоційні злочинці
[232];
– типологію за ступенем кримінальної зараженості – наявності
можливих кримінальних відхилень в особи, що призводять до вчинення злочинів: глобальнозлочинний (із повною злочинною зараженістю),
парціальний (з частковою злочинною зараженістю), передкримінальний (із морально-психологічними властивостями, що виявляються
ситуативно) тип [190, с. 46–52];
– в американській кримінології існує пропозиція поділу усіх злочинців на інстинктивних (такі особи стають злочинцями внаслідок
набутих або вроджених дефектів), звичних (які на злочинний шлях
стали через вплив їхнього оточення) та окремих або поодиноких злочинців (соціально нормальні особи, які ще не сформувалися як звичні
злочинці, проте учинили окремі кримінальні правопорушення) [7,
с. 538].
3. Типологія окремих категорій злочинців вражає своїм різноманіттям. Більшість сучасних кримінологічних досліджень різних аспектів
злочинності супроводжуються розробкою класифікації або типології
суб’єктів злочину. Класифікаційні та типологічні критерії обираються
дослідниками залежно від специфіки наукового дослідження. Це може
бути і типологія за соціально-психологічним напрямом (наприклад,
типологія сімейно-побутових насильницьких злочинців в залежності від
спрямованості поведінки винних у сімейно-побутовому конфлікті [89,
с. 64–75]; типологія злочинців без визначеного місця проживання залежно від глибини (ступеня) моральної деградації особи бездомного [47,
с. 124–137]), і типологія, побудована на основі складного критерію (наприклад, типологія насильницьких вимагачів при їх розподілі на злісний,
винахідливий, паразитичний та ситуативний типи [194, с. 105–111];
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типологія неповнолітніх корисливо-насильницьких злочинців із виділенням приховано-раціонального, демонстративно-зухвалого, нестійконавіюваного та змішаної ґенези [246, с. 10] та ін.), і вужча за обсягом
кримінологічна класифікація (наприклад, класифікація за цільовою
спрямованістю злочинної поведінки осіб, що вчиняють злочини у сфері
інтелектуальної власності [280, с. 13]).
У літературі наявні спроби науковців як застосувати деякі із вищезазначених типологій при аналізі злочинності іноземців і апатридів
(або її окремих проявів у різних галузях суспільного життя), так і запропонувати власні [32, с. 99; 71; 285, с. 72–73].
Однією з цілей нашого наукового дослідження також було охарактеризувати можливість застосування до злочинців зазначених категорій
осіб типологічних і класифікаційних підходів. Під час роботи нашого
науковго дослідження виявилося, що таких злочинців можна лише
класифікувати за низкою критеріїв. Застосувати до них метод типології виявилося не доцільним, оскільки: 1) шляхом проведення кримінологічної характеристики таких осіб нами було виявлено значну масу
різнорідних ознак, властивостей, якостей. Такі злочинці відрізняються
один від одного, починаючи від ознак національності, громадянства та
мови, і закінчуючи морально-психологічними рисами; 2) для створення типології досліднику необхідно мати достовірне уявлення про
умови формування особистості злочинця, а оскільки в нашому випадку ми маємо справу із представниками різних держав та різних національностей, отримання таких відомостей є утрудненим і може не
відповідати дійсності; 3) вирізнення якихось типів злочинців-іммігрантів, що є громадянами інших держав чи апатридами, за критерієм,
пов’язаним із метою приїзду до України, також не видається можливим,
оскільки: а) підставу прибуття до України можна розглядати лише як
складову якогось комплексного критерію кримінологічного поділу,
у своєму «чистому» вигляді вона може розглядатися лише в межах
класифікації; б) різноманіття підстав прибуття та біографій особи злочинця до моменту приїзду в Україну не дають можливості пов’язати
їх у певні типологічні групи; 4) типологічний критерій, пов’язаний зі
спрямованістю особи злочинця-іноземця або злочинця-апатриду не
має наукової новизни, оскільки схожі типології було вже розроблено
у кримінологічній науці стосовно всього масиву злочинців і їх цілком
можна застосовувати до цих категорій осіб; 5) розробка типології,
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пов’язаної з ознакою національності злочинця, також не є доцільною,
оскільки у такому разі буде порушено принципи етики та створено
скоріше «гібридну», аніж наукову типологію. До того ж, як вже було
зазначено вище, коли мова йде про зв’язок національності та учинення певного виду злочинів, доречніше вести розмову про «спеціалізацію» етнічної та організованої злочинності.
Отже, незважаючи на те, що масу різнорідних ознак особи злочинця-іноземця та злочинця-апатрида можна класифікувати за низкою
підстав, результати застосування класифікаційного методу не можна
покласти в основу розробки типології таких осіб. Виокремлення «спеціального» типу злочинця-іноземця чи злочинця-апатриду також, на
нашу думку, є недоцільним.

Висновки до розділу 2
1. Особа людини – складна міждисциплінарна проблема, дослідженням якої займається соціологія, психологія, філософія та ін. науки.
У межах кримінології також виокремлено напрям, що вивчає особу
злочинця.
2. Особа злочинця є завершальним елементом кримінологічної
характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства. Її
кримінологічний аналіз доцільно здійснювати за соціально-демографічними, кримінально-правовими, фізичними та морально-психологічними рисами.
3. Основними соціально-демографічними ознаками злочинця-іноземця / злочинця-апатрида виокремлено такі: це особа чоловічої статі
(на жінок припадає лише 9,0%), середнього віку (особливо активні
особи вікових груп 22–35 років, 41–50 років), із середньою освітою
(44,7%), не перебуває у шлюбі (42,5%), без утриманців (57,9%), не має
мовного бар’єру (жодною з поширених в Україні мов не володіє лише
2,4%), що полегшує її адаптацію в Україні, не працює або живе за
рахунок тимчасових заробітків (майже кожний третій), має місце реєстрації в нашій державі (кожний третій).
4. Ключовими кримінально-правовими рисами такого злочинця є:
1) у переважній більшості це раніше не судима особа, однак непога111
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шену або не зняту судимість має кожний п’ятий. Проте, зважаючи на
проблемність отримання правоохоронцями інформації щодо судимостей іноземця / апатрида на території інших держав, судження щодо
відсутності в особи судимостей не є стовідсотковими, адже у випадку,
якщо в українських базах даних, якими вони користуються, відомості
про підозрюваного відсутні, це не означає факт наявності в нього «чистої» біографії); 2) у разі вчинення рецидивного злочину в 40% випадків йдеться про кримінологічний, а не про кримінально-правовий
рецидив іноземців і апатридів; 3) половина з тих, хто має судимість,
потрапляє на лаву підсудних вдруге; дві судимості мав кожний четвертий іноземець-рецидивіст, три – майже кожний одинадцятий, а кожний
дев’ятий – чотири або п’ять засуджень та ін.
5. Встановлено, що на момент вчинення злочину більше 86% іноземців й апатридів мали відмінний стан здоров’я.
6. Виявлено, що вивчення морально-психологічних ознак таких
злочинців є методологічно складним із-за різноманітності їх контингенту.
Встановлено, що основними потребами злочинців цих категорій
осіб є забезпечення себе матеріальними благами різного роду, наркотичними засобами, психотропними речовинами тощо і підробленими
документами для безперешкодного пересування територією України
й перебування на ній.
На основі аналізу зв’язку між етнопсихологічними особливостями
(ментальністю, національним характером) та видом злочину, що вчиняється іноземцем або апатридом, було визначено, що в такому разі
мова йде скоріше про «спеціалізацію» етнічної та організованої злочинності.
7. До злочинців-іноземців та злочинців-апатридів можна застосовувати метод класифікації за різними критеріями (соціально-демографічними, кримінально-правовими та ін.). Однак такі класифікації
не доцільно використовувати як основу для здійснення типології вказаних злочинців. Створення «окремого» типу злочинця-іноземця / злочинця-апатрида не доцільне.
8. За дотриманням вимог міграційного законодавства України злочинці-іммігранти поділяються на: легальних (в’їзд та перебування на
території України відповідають вимогам закону – 57,2% досліджених
нами осіб); напівлегальних (як правило, такі особи здійснили легальний
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в’їзд у державу, але за умови недотримання вимог законодавства щодо
перебування на її території стали нелегальними мігрантами – 21,4%)
та нелегальних (і в’їзд, і перебування на території України таких осіб
не відповідає нормам чинного законодавства – 8,8%.
9. Виявлено, що застосування методу типології до злочинців-іноземців та злочинців-апатридів не доцільне, так як: 1) їм властива значна
маса різнорідних ознак, властивостей, якостей; 2) відсутнє достовірне
уявлення про умови формування особи злочинця, а отримання таких
відомостей є утрудненим і часто не відповідає дійсності; 3) вирізнення
якихось типів злочинців-іммігрантів, що є громадянами інших держав
чи апатридами, за критерієм, пов’язаним із метою приїзду до України
також не видається можливим; 4) типологічний критерій, пов’язаний
зі спрямованістю особи злочинця-іноземця або злочинця-апатрида, не
має наукової новизни, оскільки схожі типології було вже розроблено
у кримінологічній науці стосовно всього масиву злочинців і їх цілком
можна застосовувати до цих категорій осіб; 5) розроблення типології,
пов’язаної із ознакою національності злочинця також не доцільна,
оскільки відображає скоріше сферу злочинної діяльності етнічної
й організованої злочинності.
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Розділ 3
Детермінація злочинності
іноземців та осіб
без громадянства в Україні.
Особа потерпілого від злочину
3.1. Особливості детермінації злочинності
іноземців та осіб без громадянства
Повний та ґрунтовний кримінологічний аналіз злочинності неможливий без дослідження її витоків. Інтерес до першооснов злочинних проявів у суспільстві не згасає із давніх часів. Формуванню осмислених поглядів і аналізу точок зору на причини злочинності, як зазначає С. І. Нежурбіда, сприяла поява саме кримінології як науки [273,
с. 14]. Однак учені й дотепер не дійшли згоди ані у підходах до наукового пізнання цього феномену, ані щодо кількості чинників, що впливають на відтворення злочинності.
Наукове вчення про причинність злочинності є однією з найважливіших методологічних проблем як у вітчизняній, так і зарубіжній
кримінології. Це підтверджується наявністю різноманітних теорій,
доктрин, гіпотез і концепцій, спрямованих на з’ясування характеру
впливу різнопланових чинників на виникнення та розвиток злочинної
поведінки [274, с. 1]. Розрізняють соціологічні, біологічні та психологічні підходи у вивченні причин злочинності. Існує також низка їх
різновидів і варіацій, таких, наприклад, як психіатричні, економічні,
культурологічні та ін. теорії. Однак вони орієнтовані переважно на
одну площину людського існування (суспільне життя, біологію людини чи її психологічний вимір) або кілька односпрямованих факторів
у їх поєднанні. Зокрема, як зауважує американський кримінолог Ларрі Дж. Сігел (Larry J. Siegel), перші теорії причинності злочинності
пояснювали вчинення людиною злочину єдиною окремо виділеною
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обставиною: нетиповою будовою тіла, генетичним відхиленням, слабоумством, фізіологічними аномаліями або бідністю. Сучасні ж теорії
пов’язують природу злочинності вже з більш різноманітними факторами: злиднями, впливом однолітків, проблемами у школі та дисфункцією сімейного виховання та ін. [13, с. 95–328]. Концепції причин
злочинності він класифікує таким чином: теорії схильності індивіда
до вчинення злочину (які пояснюють вчинення особою злочину
у зв’язку з власним вибором такої поведінки, психологічним або біологічним, чи навіть обома, відхиленнями); теорії, що обґрунтовують
вчинення злочину, засновуючись на соціології або політичній економії
(відповідно до них злочин є функцією структури, процесу або конфлікту в соціальному житті) і теорії, що поєднують або інтегрують різні
підходи до причинності злочинності в єдиний комплексний та еволюційний погляд на злочинність [13, с. 95–328].
У цьому контексті вважаємо за доцільне навести думку
О. Ю. Шостко, яка відмічає, що сучасний розвиток кримінологічних
знань підтверджує про відходження у минуле жорстких детерміністичних теорій, незалежно від того, в якій царині вони шукають причину «зла». У наш час все більше уваги приділяється таким загальнонауковим концепціям, як теорія хаосу, синергетика, квантова механіка тощо [396, с. 44].
Таким чином, різноманіття підходів учених до розуміння природи
джерел злочинності не викликає здивування. Давність виникнення цієї
дискусії закономірно сприяла розгалуженню точок зору науковців
і паралельному існуванню часом протилежних за змістом обґрунтувань.
На нашу думку, на окрему увагу заслуговує позиція науковців, які
розглядають проблему людини в сучасній науці як біосоціальну.
У зв’язку з цим вони наголошують, що основні причини злочинності лише умовно можна поділити на соціальні, природні (біологічні)
та психологічні, оскільки в реальній дійсності всі вони органічно
пов’язані між собою: суб’єктом соціальної дії є людина, життєдіяльність якої має біологічну природу; від останньої залежить психічний
стан особи, а від нього (за принципом зворотного зв’язку) – певною
мірою і її суспільна діяльність та поведінка [188, с. 7]. Дійсно, «триликість» людського існування є беззаперечною. Тому визначити, який
з аспектів життя індивіда відіграє вирішальну роль при вчиненні
злочину, дуже важко. Однак це зауваження здебільшого стосується
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індивідуального рівня злочинної поведінки, якому також буде приділено увагу в подальшому аналізі детермінації злочинності іноземців
й апатридів.
У сучасному розумінні детермінація злочинності – це вся сукупність
явищ, процесів, фактів, проявів, із якими вона взаємопов’язана та якими
обумовлена [135, с. 184]. Її розглядають як різновид кримінологічної
детермінації, що, в свою чергу, є частиною філософського вчення детермінізму у межах його «підгалузі» – соціальної детермінації [135, с. 184].
Кримінологічна детермінація являє собою різновид соціальної детермінації [225, с. 7]. Вона пояснює закономірний розвиток і взаємозв’язок
суспільного буття із суспільною свідомістю через відносини між людьми, різні види діяльності, в тому числі й злочинну [91].
Не зважаючи на те, що значна кількість детермінант злочинності
є явною і для членів суспільства, і для правоохоронних органів, одвічність цієї проблеми можна пояснити надзвичайною множинністю,
різнохарактерністю, динамічністю таких факторів. У зв’язку з цим їх
визначення та усунення (або послаблення криміногенного впливу) не
уявляється можливим. Погоджуючись у цьому контексті з С. М. Іншаковим, зазначимо, що суспільство не знає і не може знати усіх факторів
злочинності [164, с. V]. У сучасній вітчизняній кримінології існує навіть думка про необхідність створення реєстру кримінологічних досліджень причин злочину або реєстру кримінологічних шкіл, що дало
б можливість володіти інформацією про наявність системних поглядів
на причини злочину [275, с. 114].
Важливим аспектом у дослідженні детермінації злочинності є єдність термінологічного апарата. При її характеристиці науковці вживають різні поняття: фактори, детермінанти, причини та умови, кореляти, чинники, обставини, причинні комплекси, детермінуючі комплекси, криміногенні ризики та ін. [18; 53, с. 32–35; 91; 162; 217, с. 440;
225; 383, с. 173–176; 400]. При розкритті особливостей детермінації
злочинності іноземців та осіб без громадянства ми будемо вживати
терміни «детермінанти», «фактори», «причини» і «чинники» як синонімічні, не зважаючи на обґрунтування переваг чи недоліків кожного
з вищенаведених термінів та розуміючи їх різнорідну природу. Однак
для урізноманітнення мови наукової роботи введення синонімів є необхідним, при цьому презюмуємо та ще раз підкреслимо, змістовну одноманітність запропонованих визначень.
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Ми також відмовляємося від поділу детермінант злочинності громадян інших держав і апатридів на причини й умови, підтримуючи
існуючу в кримінологічній літературі думку про те, що, по‑перше,
у деяких випадках у конкретних суспільних відносинах, управлінському недоліку чи вадах людської організації межа між процесами продукування й зумовлення дуже тонка [245, с. 77]. По-друге, помилка
у правильному визначенні причини та умови може призвести до дезорієнтування суб’єктів запобігання (і відповідно – зниження ефективності їх роботи), дії яких повинні мати конкретну спрямованість [245,
с. 77]. Також необхідно акцентувати увагу на особливостях іноземців
і апатридів як суб’єктів злочинів, а саме на усій масі чинників, що
впливають на таку особу: від комплексу причин і умов формування її
особи на батьківщині та мотивів імміграції в Україну і до конкретної
життєвої ситуації, за якої було вчинено кримінально каране діяння. Тут
виникає низка методологічних труднощів, пов’язаних із встановленням
як «країни походження» того чи іншого чинника, так і ступенем його
впливу на протиправну поведінку іммігранта.
Ставлення до зовнішньої міграції як до соціального процесу серед
науковців неоднозначне. Як уже зазначалося, соціологи розрізняють
позитивні та негативні наслідки імміграції. Проте не викликає заперечень і той факт, що міграційні зміни в українському суспільстві, наряду з народжуваністю та смертністю, – один із «трьох китів» її демографічної ситуації [174, с. 218–219]. Однак, як влучно відзначає
В. В. Лунєєв, кримінологів, у першу чергу, цікавлять рівень і тенденція
криміногенності найрізноманітніших форм суспільних відносин незалежно від їх оцінки з інших точок зору [242, с. 42].
В історії кримінології міграцію (і внутрішню, і зовнішню) як чинник злочинності неодноразово розглядали представники, здебільшого,
соціологічних шкіл, виокремлюючи її наряду з рівнем життя, рівнем
освіти, індустріалізацією, урбанізацією тощо [74, с. 65–67; 164; 187,
с. 49; 251, с. 186; 367, с. 121–125].
У сучасній вітчизняній кримінологічній думці масова міграція
у контексті розриву традиційних соціальних зв’язків між людьми розглядається як одна з ключових тенденцій визначення розвитку злочинності [230, с. 62].
Розглядати міграцію як причину злочинності, на нашу думку, не
правильно. Науковці, висловлюючи тезу, що міграція є причиною зло117
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чинності, акцентують увагу на тому, що вона призводить до розриву
звичних соціальних зв’язків, дезінтеграції життя людей, матеріальних
нестатків та ін. негативних умов життя. При цьому міграція абсолютизується, підкреслюються лише її негативні наслідки і розглядається
поза зв’язком із суспільними відносинами, в межах якої вона відбувається [187, с. 59].
Тому для ґрунтовного аналізу детермінаційного зв’язку між міграційними процесами (зокрема, зовнішньої міграції) і злочинністю іноземців і апатридів, вважаємо за необхідне розглянути можливий зв’язок
імміграції з фоновими явищами злочинності та визначитися, чи може
вона належати до їх кола, чи зв’язок між зовнішньою міграцією та
злочинністю має кореляційний характер?
Натепер, як зазначає Б. М. Головкін, вироблено два основні підходи
щодо розуміння природи фонових явищ. Представники першого тлумачать фонові явища як передкримінальні види поведінки, що охоплюють адміністративні правопорушення, дисциплінарні проступки та
інші, так би мовити, предикатні для злочинних форми порушень існуючих правових норм (І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. В. Лунєєв,
В. М. Кудрявцев та ін.) [92, с. 13]. Прихильники другого підходу розглядають фонові явища як супутні злочинності явища, пов’язані з нею
непричинними, а іншими детерміністичними зв’язками. Йдеться про
соціальні відхилення не лише від правових, а й від соціальних та соціокультурних норм, порушення межі й міри дозволеного у поведінці
людей, діяльності соціальних груп та соціальних організацій (А. М. Бойко, В. М. Дрьомін, А. Ф. Зелінський, Я. І. Гілінський, О. М. Костенко,
Д. О. Назаренко, О. М. Яковлєв та ін.) [92, с. 13].
У літературі також запропоновано визначення фонових явищ злочинності (В. С. Батиргареєва, 2013) як: «деяких форм так званої дозлочинної поведінки (або дозлочинних форм поведінки, що відхиляються
від соціальної норми), які є супутніми буттю людини і тісно пов’язані
зі злочинністю, створюючи живильний ґрунт для останньої, а також
нерідко сприяють формуванню в особи мотиву й умислу на вчинення
злочину» [46, с. 372]. У кримінологічній науці перелік таких явищ
є відкритим, що пояснюється різноманітністю підходів до розуміння
їх природи. До них відносять: алкоголізм, наркоманію, проституцію,
бродяжництво, вчинення адміністративних проступків, расизм, ксенофобію, нелегальну міграцію та ін. Але не лише протиправні форми
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поведінки можуть претендувати на статус фонових для злочинності
явищ [263, с. 55; 264].
Міграцію населення так само можна розглядати як фонове для злочинності явище, оскільки мігранти, як легальні, так і нелегальні, є особливою категорією населення і здійснюють власний вплив на криміногенну обстановку в державі перебування не лише шляхом учинення
злочинів, а й завдяки особливостям поведінки внаслідок адаптації до
умов життя на новій для них території [170, с. 237].
Отже, кримінологи як фонове явище для злочинності традиційно
виділяють нелегальну форму міграції. Безперечно, ми погоджуємося
із цим положенням, оскільки поведінка особи, спрямована на порушення норм закону (у цьому випадку – недотримання правил в’їзду,
перебування та виїзду з держави) в одній сфері закономірно може
сприяти їх порушенню і в іншій – охоронюваній кримінальним законом. Однак поряд із цим хочемо висловити припущення, що не лише
нелегальна, а й так звана легальна міграція може мати ознаки фонового для злочинності явища.
У літературі зазначається, що у детермінаційному значенні фонові
для злочинності явища не належать до безпосередніх причин, а виконують роль окремих факторів з іншими – непричинними – видами
зв’язків [260, с. 76] та виступають сприятливим середовищем для її
поширення [217, с. 81]. Цю тезу цілком можна поширити і на імміграційні процеси. Зовнішня міграція за природою охоплює і «легальну»,
і нелегальну її складові. На лави підсудних потрапляють представники
обох форм. Також необхідно зауважити, що поштовхом для зміни місця перебування іммігранта може бути і міграція кримінальна, основна
мета якої – вчинення злочинів на території іншої держави («гастролерна» злочинність). А такий мігрант далеко не завжди є нелегальним. Навпаки, для того, щоб привертати до себе менше уваги, такий злочинець
прибуде в Україну з дотриманням усіх вимог, адже затримання за нелегальне перебування у державі та подальша депортація може не
входити у його плани [174, с. 219–220].
Розглянемо також можливість кореляційного зв’язку між імміграцією та злочинністю. Сутність зв’язку кореляції полягає у статистичній
залежності між двома або кількома явищами, при якій зміна в одному
супроводжується синхронними і пропорційними змінами в іншому або
інших явищах. Такий зв’язок між соціальними явищами має більш
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випадковий характер і вказує лише на спорідненість взаємопов’язаних
явищ, а не на причинний зв’язок між ними [217, с. 72]. Однак, навіть
не вдаючись до розрахунків коефіцієнту кореляції, можна стверджувати, що чіткої статистичної залежності між зовнішньою міграцією,
кількістю іноземців і осіб без громадянства, які вчинили злочин, та
рівнем їх судимості немає. Адже показники імміграційних процесів,
кількості громадян інших держав й апатридів, які вчинили злочин
в Україні, та рівня судимості цих осіб характеризуються різними тенденціями. Наприклад, у 2013 р. кількість прибулих в Україну осіб
зменшилася на 30%, порівняно з 2012 р., а в 2014 р. ми спостерігаємо
різке посилення імміграційного потоку (на 1 000% !) із таким же його
стрімким зменшенням у 2015 р. (майже на 95%). У 2016 р. кількість
іммігрантів знову знижується: (- 53,3% ) порівняно з попереднім роком,
а в 2017 р. зростає (на 3,6%) [113; 114; 115; 116; 117; 118]. Тобто, маємо хвилеподібні зміни у процесі зовнішньої міграції. У свою чергу,
кількість таких осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, та рівень їх
судимості до 2016 р. включно зменшувалися із подальшим збільшенням
у 2017 р. (див. Додаток Б табл. 1 та рис. Б.1).
Таким чином, аналізуючи взаємозв’язок між зовнішньою міграцією
та злочинністю, і, зокрема, злочинністю іноземців і апатридів, ми схиляємося до того, що імміграційні процеси належать до фонових для
злочинності явищ. Вони не можуть розглядатися як причина злочинності (оскільки контингент іммігрантів не є тотально криміногенним).
Статистична (кореляційна) залежність між зовнішньою міграцією та
станом злочинності із синхронними і пропорційними змінами одночасно в обох явищах також відсутня.
Розглянувши роль імміграційних процесів у злочинності громадян
інших держав і осіб без громадянства, перейдемо тепер до виокремлення загальних тенденцій її детермінації.
Вивчаючи причини злочинності, кримінологи, як правило, пропонують певну систему їх викладення. Наприклад, детермінанти
можуть поділятися ученими на об’єктивні і суб’єктивні, на «чисті»
причини й умови, на фактори, які діють на мікро- і макрорівнях [47,
с. 141–142], обставини, пов’язані з особою, яка вчинила злочин (несприятливі умови формування особистості та ін.), та обставини, що
існують незалежно від особи, яка вчинила злочин (недоліки в охороні власності, неналежний облік матеріальних цінностей та ін.) [42,
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с. 185] тощо. Вітчизняні та зарубіжні дослідники злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства й, у тому числі, окремих
її аспектів, також керуються різними підходами у розкритті її детермінації, використовуючи як один, так і кілька класифікаційних критеріїв. Це й виокремлення груп причин і груп умов такої злочинності [285, с. 141–142], і характеристика криміногенних факторів у межах рівневої системи за сферами залежно від різних критеріїв [52,
с. 67–88], і розгляд причинного комплексу злочинності зазначених
осіб через модель криміналізації міграційних потоків та соціальний
механізм криміналізації поведінки мігрантів-іноземців у період перебування у приймаючій державі [32, с. 83–111], і викладення детермінант у вигляді трьох ліній детермінації злочинності приїжджих [38,
с. 49–67; 205, с. 714–715] та ін.
У літературі зазначається, що зв’язок міграції зі злочинністю зумовлюється: особливостями демографічної і соціальної структури
контингенту мігрантів; особливостями конкретної життєвої ситуації,
що спричинили переїзд певної частини мігрантів та умовами їх адаптації у місцях поселення [39]. Також указується, що злочинність іммігрантів детермінується усім комплексом обставин, які зумовлюють
збереження злочинності в державі. Їх можна розглядати як фундамент,
на який нашаровуються та з яким взаємодіють специфічні обставини,
що виникають у мігрантів, особливості їх положення та життєдіяльності [209, с. 714].
У зв’язку з викладеним вище висловлюється думка, що комплекс
причин злочинності іноземців і апатридів охоплює у собі: 1) причини
та умови, які впливали на особу до виникнення проблемної життєвої
ситуації, що зумовила факт міграції; 2) причини та умови, які впливали під час проблемної життєвої ситуації і визначили факт та цілі міграції; 3) комплекс обставин, які впливають на мігрантів після їх приїзду до держави у той чи інший населений пункт [209с. 715].
Сам же процес зовнішньої міграції, у тому числі й у контексті дослідження злочинності іммігрантів, доцільно розглядати крізь призму
поєднання тих факторів, що «виштовхують» особу з держави походження (проживання) та тих, що приваблюють її для приїзду в певну
країну. У структурі причинного комплексу злочинності громадян інших
держав і осіб без громадянства, наведеного вище, такі фактори належать до першої групи [75, с. 232–234].
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Таким чином, зовнішня міграція – це комплекс взаємопов’язаних
факторів, що впливають на особу в різних, так би мовити, площинах
процесу її перебігу. Це і стан соціального життя (а також рівень соціальної напруги) у державі постійного місця проживання особи, і причини переїзду до іншої держави, і внутрішня обстановка в державі
прийняття. Тому, що саме стане поштовхом для злочинної діяльності
мігранта, визначити важко. Отже, для визначення основних тенденцій
детермінації злочинності громадян інших держав та осіб без громадянства розподілимо детермінанти їх злочинності на чинники макро(за сферами дії) та макрорівня (індивідуальний рівень).
Уявлення про детермінанти злочинності зовнішніх мігрантів у певних сферах можна скласти на основі аналізу цілей приїзду таких осіб
в Україну (власне імміграційні фактори) та загальної характеристики
причинного комплексу їх злочинності в нашій державі. У своїй сукупності такі дані складають основу взаємодії на загальному рівні двох
конкретних життєвих ситуацій: першої, пов’язаної із приїздом особи
в іншу державу, та другої – впливом масиву факторів криміногенної
обстановки в Україні, в яку вона безпосередньо потрапляє (друга та
третя групи факторів зазначеного вище причинного комплексу).
За результатами нашого емпіричного дослідження було виявлено,
що найчастіше громадяни інших держав і особи без громадянства прибували в Україну через: 1) бажання змінити місце проживання (оточення, роботу, умови проживання та ін.), тобто переїзд особи самостійно або разом із родиною (чи до родини) на постійне місце проживання в Україну (майже кожен третій); 2) працевлаштування (у тому
числі пошук роботи) – кожний десятий; 3) із метою відпочинку – кожний десятий; 4) на навчання в Україну прямував майже кожний двадцятий засуджений. Така ж кількість з них приїздила для відвідування
родичів, друзів. Менш поширеними причинами приїзду були: ділова
поїздка (відрядження) – 3,7%, злочинна діяльність – 3,0%, лікування,
тимчасове проживання, укладання шлюбних відносин, повернення на
Батьківщину та ін. становило менше 1% (див. Додаток В.2 табл. 18).
Отже, в основній масі імміграційний потік складається з осіб, які
прагнуть кращого, ніж на батьківщині, життя. І мова в цьому разі йде
не про біженців (осіб із таким статусом серед засуджених іноземців
і апатридів нами не було виявлено), а про незадоволених життєвими
умовами людей. Виштовхуючими факторами у цьому разі є високий
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рівень безробіття населення, низький рівень життя, політична нестабільність у державі, наявність внутрішніх конфліктів та ін.
Також можна зробити висновок, що кримінальна міграція не є першопричиною злочинної діяльності громадян інших держав і апатридів,
про що свідчить невелика частка осіб із такою метою прибуття серед
досліджених нами засуджених. Однак не можна не зауважити, що злочинці цієї категорії під час здійснення кримінального провадження
намагаються викликати до себе у суду почуття жалості, акцентують
увагу на незнанні мови, законів, звичаїв та ін. Також вони максимально намагаються «відбілити» свою біографію та постати перед судом
«у кращому світлі», через що можуть приховувати істинну причину
приїзду в державу (якщо правоохоронним органам не вдалося встановити її достеменно іншим, аніж зі слів підозрюваного, обвинуваченого
або засудженого, способом, та виявити інші злочини, вчинені за участю цієї особи).
Розглядаючи фактори криміногенної обстановки в Україні, з метою
створення загального уявлення про ситуацію, в яку потрапляють приїжджі особи, наведемо результати анкетування працівників правоохоронних органів. Так, слідчі й оперативні працівники Національної
поліції та СБ України на першому місці серед причин і умов, що сприяють злочинності іноземців і апатридів, зазначають недоліки в адміністративній сфері (кожний другий респондент). Не менш поширеними,
на їх думку, є і недосконалості у законодавстві України. Проблеми
у здійсненні правоохоронними органами своїх функцій як детермінанти вчинення злочинів іноземцями та апатридами указав кожний п’ятий
опитуваний. Така ж кількість респондентів надає перевагу і соціальноекономічним факторам, на відміну від ДОП, які поставили їх на перше
місце в «ієрархії» детермінант злочинності зазначених осіб (кожний
четвертий респондент) [172, с. 99].
Необхідно звернути увагу, що правоохоронці як окремий чинник
такої злочинності виділили корупцію, оцінивши її як загальнопоширене явище в Україні (1,7% опитуваних)1 [172, с. 99].
Таким чином, орієнтуючись на точку зору працівників правоохоронних органів, проаналізуємо основні блоки детермінант злочинності іноземців і апатридів в Україні.
1
Сума показників перевищує 100%, оскільки респонденти надавали декілька
варіантів відповідей.
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1. Соціально-економічний блок. Детермінанти злочинності у різних політичних системах взаємопов’язані із соціально-економічними,
правовими та політичними умовами розвитку держави та суспільства,
і в разі погіршення саме перших з них в державі посилюється дія криміногенних детермінант [216, с. 396]. Адже соціально-економічна
сфера – основа життя кожної людини. Відповідно, що недоліки в її
функціонуванні, що призводять до неможливості задоволення навіть
базових потреб особи, продукуватимуть протиправні способи і засоби
їх забезпечення. Особливістю чинників цього блоку є їх дія на всіх
рівнях детермінації злочинності іноземців і апатридів.
Соціально-економічними причинами цієї злочинності, у першу
чергу, виступає велика різниця між життєвим рівнем у деяких державах
Азії й Африки та країнами Західної Європи й Північної Америки,
глибоке зубожіння й політична нестабільність у певних регіонах планети, особливо виникнення міждержавних чи громадських конфліктів,
а також процеси відновлення у країнах пострадянського та постсоціалістичного простору капіталістичної ринкової економіки і пов’язані
з ними глибокі кризові явища. Наслідком впливу цих чинників стало
формування серед певних категорій населення непомірних корисливих
потреб і мотивації до прискореного збагачення, у т. ч. злочинним шляхом [285, с. 175]. Значення цього блоку детермінант підтверджується
перевагою у структурі злочинності громадян інших держав і осіб без
громадянства корисливих злочинів.
Хиби економічної моделі України також впливають на спричинення злочинності цих категорій осіб. Серед головних криміногенних явищ
у сфері економіки нашої держави називають: тінізацію та монополізацію економіки, поглиблення економічної нерівності, погіршення показників зайнятості та бідність переважної частини населення [87,
с. 107]. Тому, «тікаючи» від одних соціально-економічних проблем на
батьківщині, іммігрант потрапляє в інші, часом, легші за характером,
однак для частини з них не можливі для подолання, труднощі. Рівень
життя в Україні та нерівномірне розподілення доходів серед населення
також відбиваються на мотивації злочинної діяльності іноземців і апатридів в Україні, незалежно від тривалості перебування на її території.
2. Адміністративний, або організаційно-управлінський блок.
Державне регулювання процесів міграції в Україні та управління кордонами здійснюється низкою органів загальної та спеціальної компе124
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тенції. Зокрема, головними серед них є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України (далі – КМУ), Президент України, Міністерство
закордонних справ України, МВС України, Державна міграційна служба України (далі – ДМС України), Державна прикордонна служба
України (далі – ДПС України) та ін. Також на окрему увагу заслуговує
діяльність Представництва в Україні Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ).
Проте, незважаючи на значну кількість органів управління, в Україні у сфері регулювання міграційних процесів на теперішній час остаточно не створена модель ефективного державного та регіонального
управління, система контролю за ефективністю виконання прийнятих
рішень та відповідальності службовців за результати своєї діяльності
[43, с. 24]. Державне управління процесами зовнішньої міграції на
теперішній час продовжує перебувати в стані активного реформування.
Як приклад, у 2014 р., замість Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (відділи ГІРФО
(ВВІР) Управлінь МВС України на місцях), який функціонував в системі МВС України, було створено ДМС України – центральний орган
виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших
визначених законодавством категорій мігрантів. Діяльність ДМС України спрямовується та координується КМУ через Міністра внутрішніх
справ [312].
Із точки зору адміністративного аспекту імміграційних процесів
ключовою проблемою, яка безпосередньо та нерозривно пов’язана із
системою державного управління міграційними процесами та станом
злочинності в Україні, є так звана нелегальна їх складова. За статистичними даними ДМС України у 2014 р. було виявлено 3 518 нелегальних мігрантів, у 2015 р. – (5 111), у 2016 р. – (6 390), у 2017 р. – (9 678),
у 2018 р. – (11 194) особи осіб [361]. Тобто, очевидною є стабільність
тенденції збільшення їх кількості в Україні.
Однак надзвичайно висока латентність потоків нелегальної міграції викривляє уявлення про реальну кількість іноземців, що потрапляють, перебувають та виїжджають з території України з порушенням
норм міграційного законодавства. До того ж актуальною є проблема
і «напівлегальних» осіб, які здійснили в’їзд на територію України від125
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повідно до вимог законодавства, проте з часом порушили правила
перебування на території держави.
Необхідно зазначити, що на теперішній час ДМС України, як головний орган реалізації державної міграційної політики, фактично не
уповноважена здійснювати правоохоронну діяльність, кримінальне
переслідування чи оперативно-розшукову діяльність. Як наслідок, вона
позбавлена реальних важелів впливу на процеси нелегальної міграції
та не здатна здійснювати перекриття каналів нелегальних мігрантів
і ліквідацію схем незаконної легалізації іноземців, знешкоджувати
транснаціональні злочинні організації та організовані злочинні групи
у цій сфері, здійснювати заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів
в умовах вулиці, забезпечувати адміністративне затримання іноземцівпорушників міграційного законодавства тощо [108, с. 101]. Виявлення
та затримання нелегальних мігрантів здійснюється працівниками ДПС
України та СБ України.
За результатами нашого емпіричного дослідження майже 80% засуджених іноземців та осіб без громадянства потрапляли в Україну легально. Але у подальшому відбувалися деякі зміни у їх статусі: частку
у 58,6% склали «легальні» зовнішні мігранти (із яких 1,4% – транзитні);
21,4% припало на «напівлегальних» іммігрантів, а 10% – на «нелегальних» (з яких 2,2% – транзитні нелегальні мігранти). У 9% випадків особи або не були іммігрантами (мова йде про осіб зі статусом іноземного
громадянина або особи без громадянства, які народилися чи постійно
проживають в Україні), або подібна інформація була відсутня у матеріалах кримінального провадження (див. Додаток В.2 табл. 21).
Наявність статусу «легальності» чи його відсутність здійснюють
вплив не лише на правовий аспект перебування особи в країні, а й на
її подальшу соціально-психологічну адаптацію. Так, легальна міграція
передбачає доступ на ринок праці країни прийняття, право на соціальну та медичну допомогу, певні громадянські права. Нелегальний мігрант, у свою чергу, може бути затриманий, депортований, його права
може бути порушено. Таким чином, правовий статус іммігранта тісно
пов’язаний зі станом його психологічного благополуччя та прямо
впливає на успішність його соціально-психологічної адаптації [51,
с. 37]. Детальніше про це мова йтиме далі.
Тобто, майже третина із засуджених громадян інших держав і апатридів на момент учинення злочину знаходяться в Україні з порушен126
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ням норм міграційного законодавства. Це свідчить про те, що контроль
за іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на нашій
території, є недостатньо ефективним і не може стовідсотково охопити
всі потоки руху іммігрантів: як ззовні, під час перетину державного
кордону, так і всередині країни – під час подальшого руху Україною
зазначених осіб.
Крім того, явище нелегальної міграції на теренах України вже давно перетворилося на добре налагоджений бізнес із незаконного переправлення осіб шляхом функціонування каналів нелегальної міграції
різного спрямування та функціонуванні цілого «чорного» ринку послуг
у сфері нелегальної міграції (зокрема, виготовлення підроблених паспортів, перетин кордону України різними способами, надання конспіративного житла тощо). При чому така діяльність властива як громадянам України, так й іноземцям [258, с. 93–94]. Про організований
характер такого явища свідчать регулярні повідомлення у ЗМІ щодо
результатів роботи правоохоронних органів України. Так, наприклад,
у квітні 2017 р. співробітники ДПС України припинили функціонування каналу нелегальної міграції, який було організовано громадянином
України, мешканцем м. Харкова, 1984 р. н. Свою злочинну діяльність
він розпочав у 2015 р., організувавши разом із громадянами РФ переправлення громадян СРВ на територію України з метою їх подальшої
легалізації. Його спільники на території РФ підшукували іноземців,
які в законний спосіб потрапляли до Росії, а потім за допомогою організатора та провідників в Україні невеликими групами по 3–4 особи
переправляли їх до нашої держави поза пунктами пропуску. За це організатору нелегальні мігранти сплачували 600 доларів США. Провідники, які безпосередньо переводили через державний рубіж незаконних
мігрантів, отримували 200 доларів. Протягом 2015–2017 рр. прикордонники Харківського загону ДПС України затримали понад 50 незаконних мігрантів – громадян СРВ, переправлення яких було організовано саме цим угрупованням [186].
Наряду із такими «спрощеними» за своєю організацією існують
і більш структуровані канали, із залученням широкого кола осіб, у тому
числі й правоохоронців. Наприклад, у січні 2016 р. співробітниками
СБ України було проведено масштабну спецоперацію у кількох областях України, наслідком якої стало припинення діяльності транснаціонального злочинного угрупування, яке організувало канал нелегаль127
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ної міграції. Організатори каналу налагодили переправлення вихідців
з країн Азії до ЄС транзитом через територію України. При цьому
співробітникам СБ України вдалося встановити, що перші факти
оформлення мігрантам фальшивих українських закордонних паспортів
відбулися у Харківській області. Загалом, окрім Харківської області,
діяльність угрупування здійснювалася на території Запорізької і Чернівецької областей та в м. Києві. Також правопорушники надавали
й «послуги» з отримання за підробленими документами в’їзних віз до
країн ЄС. Вартість переправлення становила 3 000 євро з мігранта. До
організованого злочинного угруповання були причетні співробітники
територіальних підрозділів ДМС України та військовослужбовці окремих загонів ДПС України [375].
Іноземці також не цураються злочинного бізнесу такого роду. Так,
одним із яскравих прикладів подібної діяльності є затримання у травні 2017 р. співробітниками ДПС України спільно з Національною поліцією та ДМС України в м. Одеса громадянина Афганістану, який
організував канал незаконної міграції з країн Південної Азії через
Україну. Правоохоронцями було встановлено, що афганець за прізвиськом «Інженер» тривалий час був основним організатором переправлення незаконних мігрантів з Афганістану і Пакистану в Україну,
і далі – в країни ЄС. Він також особисто підтримував стійкі зв’язки
з лідерами та учасниками організованих злочинних груп, що спеціалізуються на переправленні нелегальних мігрантів в РФ, Афганістані,
Пакистані, Бангладеш, Шрі-Ланці та ін. державах [302].
Послуги «Інженера» мали певну популярність. Лише за чотири місяці 2017 р. він організував перевезення кількох десятків осіб до країн
ЄС. Вартість такої послуги, залежно від країни кінцевого призначення,
коштувала в середньому від 12 до 15 тисяч доларів США [302].
Отже, нелегальна міграція в Україні – сфера інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних «бізнесменів». За даними ДПС України серед
осіб, які намагаються перетнути державний кордон із порушенням
правил в’їзду в Україну, переважають громадяни таких країн як: Азербайджан, Афганістан, Білорусь, В’єтнам, Вірменія, Грузія, Ірак, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Пакистан, Польща, Румунія, Сирія, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Чехія [138]. Тобто, нелегальними мігрантами є не лише жителі держав, що межують з Україною, а й досить віддалених регіонів.
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Суспільна небезпечність нелегальної міграції доповнюється тим
фактом, що зачасти з географією каналів нелегальної міграції збігаються наркотрафік і трафік контрабанди, що є різновидами тіньової
транснаціональної комунікації та разом з нею виступають єдиним
сектором тіньової економіки [220, с. 33–36].
Також необхідно зазначити, що відсутність детального контролю
за іммігрантами у нашій державі вказує на нагальну необхідність
в уніфікації та розробці єдиної системи обліку осіб, що перетинають
державний кордон, якої на теперішній час немає. За оцінками експертів, така система повинна бути централізованою та охоплювати інформацію щодо громадян інших держав і осіб без громадянства від моменту перетинання ними державного кордону України і до набуття
громадянства нашої держави [108, с. 101–102]. Така система (або
єдина база даних) повинна містити основні ідентифікаційні характеристики іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України або перетинають її кордон, інформацію про заборону
в’їзду та перебування на території України та бути доступною компетентним державним та правоохоронним органам (зокрема, СБ України,
Національній поліції, ДПС України, ДМС України).
Порушенню норм міграційного законодавства України сприяє також
відсутність контролю за місцем перебування іноземців та осіб без
громадянства як такого [9, с. 63]. Єдиним винятком у цьому питанні
є робота ДОП, однак вони не можуть в силу об’єктивних причин охопити своєю увагою все населення підвідомчої їм території. Результативними є рейди ДМС України, проведені у кооперації зі співробітниками Національної поліції, СБ України та ДПС України. На необхідність постійної кооперації цих органів указували і респонденти проведеного нами анкетування співробітників правоохоронних органів.
Не вирішеним залишається й питання утримання нелегальних
мігрантів до рішення суду про їх видворення, а також іноземців-порушників міграційного законодавства у разі їх адміністративного затримання [108, с. 102].
На теперішній час в Україні функціонують три пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України (далі – ПТПІ): Волинський, Миколаївський та Чернігівський. Всього у цих пунктах передбачено одночасне утримання 473 осіб [70; 104; 328; 391]. Миколаївський ПТПІ, який
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розраховано на 100 осіб, було введено в експлуатацію лише в квітні
2018 року [63]. Таким чином, з огляду на офіційні статистичні дані
щодо кількості виявлених нелегальних мігрантів, очевидним є той факт,
що у державних ПТПІ одночасно фізично неможливо розмітити всі
категорії мігрантів, які підлягають утриманню в них. А це: 1) іноземці
та особи без громадянства, стосовно яких судом прийнято рішення
щодо видворення за межі України; 2) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких судом прийнято рішення про затримання з метою
ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі України, у тому числі рішень, прийнятих відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію; 3) іноземці й апатриди, затримані ДМС
України, її територіальними органами та підрозділами на строки та
в порядку, передбачені законодавством; 4) іноземці та особи без громадянства, затримані за рішенням суду до завершення розгляду заяв
про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового
захисту в Україні [314].
Таким чином, недоліки в адміністративному контролі як перетину
державного кордону України іноземними громадянами та особами без
громадянства, так і відстежуванні їх подальшого переміщення державою, створюють певний живильний ґрунт для злочинності цих категорій осіб. Найбільш тісно пов’язаними з адміністративною сферою
є діяння, передбачені 358 КК України (підроблення документів, печаток,
штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів,
печаток, штампів) та 332 КК України (незаконне переправлення осіб
через державний кордон України). Також цілий пласт злочинів, що
вчиняються нелегальними іммігрантами і здебільшого мають високий
ступінь латентності, доповнюють картину злочинності в Україні. До
того ж адміністративна сфера регулювання процесів зовнішньої міграції є живильною для «корозії» сучасного суспільства – корупції, активна боротьба із якою є пріоритетною для України.
Окрім нелегальної міграції, згодом цілком гостро може постати
проблема погіршення умов проживання місцевого населення, пов’язана,
в першу чергу, з розміщенням іммігрантів, облаштуванням їх побуту,
забезпеченням їх роботою (або наданням їм соціальних виплат, якщо
мова йде, наприклад, про біженців). Найперше, мається на увазі поміркований підхід адміністрацій регіонів України, для яких є властивим
інтенсивний рух іммігрантів, до зняття соціальної напруги на підвідо130
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мчій їм території. Адже у місцях своєї концентрації іммігранти ускладнюють житлову ситуацію, проблему безробіття (так як більшість із
них, як правило, не зайняті у сфері суспільного виробництва), підвищують тиск на всю інфраструктуру регіону, що ускладнює роботу
транспорту, підприємств побутового обслуговування та інших галузей
господарства. Комплекс пов’язаних із цим факторів викликає негативну реакцію з боку місцевих жителів, часом провокуючи конфліктні
ситуації [52, с. 85–86], а інколи й настрої ксенофобії.
Необхідно також зазначити, що серед детермінант адміністративноуправлінського блоку окрему роль відіграє існування факту безгромадянства (апатридизму) як офіційного статусу особи. На практиці нерідко, вносячи анкетні дані до протоколу або вироку, практичні працівники плутають поняття апатридизму із відсутністю в особи паспорта. І хоча Україна ратифікувала Конвенцію ООН про статус апатридів
[321], відповідно до якої держава, на території якої знаходиться особа
без громадянства, надає їй принаймні таке ж сприятливе становище,
як і своїм власним громадянам [196], на теперішній час існують певні
обмеження для таких осіб. Адже фактично їй важко бути повноправним
членом суспільства в Україні: будь-яка дія у державних органах вчиняється за допомогою паспорта та інших супровідних документів.
Відтак, навіть офіційне працевлаштування стає перепоною для отримання апатридом легального доходу, тому не викликає здивування той
факт, що на момент вчинення злочину більше 80% таких осіб або не
працюють, або живуть за рахунок тимчасових заробітків (див. Додаток В.2 табл. 16).
Як підкреслює О. М. Литвинов, наразі, у зв’язку з періодом реформування, протидія злочинності в Україні проводилась і ведеться різними галузями державної влади роз’єднано, що не відповідає криміногенній ситуації, яка склалась в суспільстві [236, с. 73]. А отже, для
усунення детермінант, у тому числі й злочинності громадян інших
держав і апатридів, є необхідним збалансування, в першу чергу, роботи адміністративної системи держави.
3. Нормативно-правовий блок. Національне законодавство містить
низку різногалузевих норм, що в тій чи іншій мірі стосуються громадян
інших держав і апатридів: від конституційного закріплення їх прав та
свобод до регулювання окремих аспектів їх перебування і проживання
в Україні. Тому, зважаючи на таке різноманіття, акцентуємо увагу лише
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на деяких, на нашу думку, головних, недоліках та прогалинах у тих галузях національного законодавства, які найтісніше пов’язані із запобіганням злочинності іноземців та осіб без громадянства.
По-перше, це норми, що регулюють: порядок в’їзду в (виїзду із)
держави; облік громадян інших держав і апатридів після перетину ними
державного кордону; порядок здійснення примусової депортації; встановлення імміграційної квоти та ін. Респонденти проведеного нами
опитування підкреслювали необхідність їх вдосконалення. Зокрема,
вони акцентували увагу на: відсутності обов’язкової (тимчасової) реєстрації приїжджих іноземців та осіб без громадянства; необхідності
посилення контролю при проходженні митного контролю цими категоріями осіб; відсутності вимог у законодавстві України щодо відібрання більш детальної інформації про місце перебування іноземців
та апатридів, які в’їжджають на територію нашої держави; необхідності розробки та прийняття міжвідомчого спеціального наказу щодо
порядку ідентифікації громадян інших держав і апатридів, які
в’їжджають в Україну, та ін.
По-друге, це норми, що визначають для громадян інших держав
і апатридів правові наслідки їх кримінальної поведінки. У цьому аспекті головними недоліками вітчизняного законодавства можна вважати:
1) відсутність закріпленої у законодавстві вимоги видворення
в обов’язковому порядку, а також обмеження терміну чи навіть заборони в’їзду в Україну для іноземців та осіб без громадянства (маються
на увазі апатриди, державою основного місця перебування яких не
є Україна), які вчинили правопорушення чи злочин на території України і яких було притягнуто за це до відповідальності;
2) відсутність кримінальної відповідальності (як для громадян інших держав й апатридів, так і для громадян України) за такі діяння, як
організація процесу нелегальної міграції загалом або певних його
етапів (за виключенням передбаченої вже чинним законодавством
кримінальної відповідальності за організацію одного з етапів нелегальної міграції – незаконного переправлення осіб через державний кордон
України) та ін. У літературі вже неодноразово наголошувалося, що
в Україні не криміналізовано всю сукупність діянь, спрямованих на
організацію незаконної міграції [108, с. 101;110, с. 42; 283; 284, с. 79].
Респонденти проведеного нами анкетування акцентували увагу і на
відсутності спеціальних норм КК України, що виокремлювали б при132
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значення покарання для іноземців та осіб без громадянства, або будьяким чином виокремлювали їх кримінальну відповідальність у бік
посилення за злочини, вчинені в державі перебування – Україні. Однак
із точки зору конституційної рівності перед законом (статті 21, 24, 26
Конституції України) таке зауваження і репресивні настрої практичних
працівників недоречні, оскільки виокремлення міри або виду покарання для громадян інших держав або апатридів є прямим порушенням
прав людини і громадянина.
Тобто, превентивна функція КК України не реалізовується повною
мірою. Приїжджаючи в Україну, іммігранти можуть мати лише примарне уявлення про кримінальну караність тих чи інших діянь у нашій
державі. Або ж, навпаки, в’їжджаючи в державу з метою зайняття
злочинною діяльністю, вони потрапляють «під крило» злочинних
угрупувань, сформованих на етнічній основі, що ускладнює роботу
правоохоронних органів із притягнення таких приїжджих до кримінальної відповідальності.
Адже реальний запобіжний вплив кримінального законодавства
справляють не окремо взяті нормативні приписи (наприклад, покарання), а цілі комплекси нормативних положень, до складу яких входять
норми не лише кримінального законодавства, а й ті норми інших галузей права, що регулюють процедуру притягнення до кримінальної
відповідальності з її наступними негативними наслідками [369, с. 199].
Тому поєднання норм адміністративного та кримінального права є нагальним для забезпечення ефективності превентивної функції вітчизняного законодавства.
4. Правоохоронний блок. Працівники правоохоронних органів –
саме ті суб’єкти запобігання злочинності, для яких його здійснення
є однією з головних функцій у межах правоохоронної та правозастосовної діяльності [80, с. 66].
У частині детермінації злочинності іноземців і апатридів слід відмітити прогалини у виконанні наданої згідно з чинним законодавством
правоохоронцям функції виявлення причин та умов, що сприяють
вчиненню кримінальних (а також адміністративних) правопорушень,
та вживання у межах їх компетенції заходів для їх усунення (що передбачено, наприклад, п. 2 ч. 1 23 Закону України «Про Національну поліцію» [316]; п. 4 ч. 1 26 Закону України «Про прокуратуру» [322]; п. 1
ч. 1 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [317];
133

Розділ 3. Детермінація злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні...

п.п. 2 п. 2 розділу ІІ Інструкції з організованої діяльності дільничних
інспекторів поліції [307]). Але на практиці ці повноваження мають
здебільшого формальний характер. Зокрема, якщо звернутися до КПК
України 1960 р., то до вступу в законну силу КПК України 2012 р.
аналогічні повноваження відповідно до ст. 231 мали орган дізнання
(який існував на той час), слідчий та прокурор. Так, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню злочину, зазначені посадові
особи повинні були вносити у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання про вжиття заходів щодо
усунення цих причин та умов (ч. 1 231 КПК України 1960 р.) [213]. Під
час нашого емпіричного дослідження було встановлено, що у тій частині кримінальних проваджень (справ), матеріали яких формувалися
та розглядалися за КПК України 1960 р., таке подання містилося приблизно у третині кримінальних справ. Відповідне повідомлення про
вжиття необхідних заходів по поданню було долучено до матеріалів
лише 5% таких справ.
Серед причин та умов вчинення різних злочинів слідчі відзначали:
1) у сфері правоохоронної діяльності:
– бездіяльність ДОП щодо профілактики злочинів серед таких
прошарків населення, як раніше засуджені особи, громадяни, які ведуть
антисуспільний спосіб життя та особи без визначеного місця проживання;
– проведення ДОП на недостатньому рівні роботи з роз’яснення
наслідків учинення злочинів та правопорушень серед населення на
підвідомчій їм території;
– неналежне виконання ДОП та оперуповноважених офіцерів поліції функції профілактики вчинення злочинів серед осіб, які тимчасово не працюють або взагалі ведуть дозвільний спосіб життя;
– незадовільний контроль з боку ДОП за виявленням осіб, схильних до вчинення злочинів, зокрема, корисливих;
– неналежний рівень патрулювання певних територій співробітниками поліції;
– недоліки у профілактичній роботі серед населення певної національності (наприклад, серед в’єтнамців у м. Харкові в районі ТРЦ
«Барабашово», де працює значна кількість громадян СРВ) щодо недопущення вчинення ними злочинів стосовно своїх співвітчизників,
а також громадян України;
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– слабкий контроль співробітниками місцевих відділів поліції за
особами, схильними до вчинення корисливих, корисливо-насильницьких, насильницьких та злочинів у сфері обігу наркотичних засобів;
– недостатній контроль співробітниками поліції за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням;
– нездійснення співробітниками місцевих відділів поліції роз’яснювальної роботи щодо положень чинного кримінального законодавства
населенню, що проживає на підвідомчій їм території та ін.
Виокремлюючи певні види злочинів, правоохоронці також акцентували увагу на причинах та умовах вчинення діянь, передбачених 332
КК України, а саме – здійснення неналежним чином роботи з виявлення місць можливого незаконного переправлення осіб через державний
кордон України, недоліки в оснащенні демаркаційної лінії проходження державного кордону України, а також відсутність інженерно-технічних засобів перешкоджання незаконному перетину державного
кордону України, що надає можливість громадянам перетинати державний кордон поза контрольно-пропускними пунктами пропуску;
2) у сфері діяльності державних установ:
– вади в організації охорони державних установ, що створюють
умови для здійснення корисливих злочинів у їх приміщеннях;
– проведення в недостатньому обсязі роз’яснювальної роботи та
вжиття профілактичних заходів адміністрацією навчальної установи
щодо запобігання крадіжкам та іншим злочинам серед студентів вищих
навчальних закладів;
3) безпосередньо на рівні конкретної особи:
– низький рівень правової культури населення;
– відсутність орієнтирів у житті;
– легковажне ставлення осіб до вчинення діянь, що порушують
норми КК України, та можливих наслідків їх вчинення.
Таким чином, виявляючи причини та умови вчинення злочинів
іноземцями та особами без громадянства, слідчі МВС та СБ України
вказували на загальні недоліки у роботі працівників поліції і державних
установ, періодично акцентуючи також увагу і на особистісних причинах злочинної поведінки. Однак їх зауваження стосувалися здебільшого тих громадян інших держав і апатридів, які проживають на території України вже тривалий час, або тих, які вже потрапляли в поле
зору правоохоронних органів (наприклад, мають судимість чи звільне135
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ні від відбування покарання з випробуванням). Причини злочинів так
званих транзитних мігрантів залишалися, як правило, поза їх увагою
(за виключенням діянь, передбачених ст. 332 КК України).
Розглядаючи чинники правоохоронного блоку, доцільно вказати
також на вже зазначену в параграфі 1.3 роботи недостатність кадрів
правоохоронців певної кваліфікації (зі знанням іноземних мов, бажано,
представників різних національностей), що створює певні труднощі
з виявлення та припинення злочинів цих категорій осіб. Оскільки навіть за присутності працівників поліції злочинці можуть безперешкодно обговорювати, наприклад, організацію вчинення злочину, не боячись
бути викритими через незнання працівниками поліції їх мови (наприклад, грузини, азербайджанці, узбеки, в’єтнамці та ін.).
Ще однією вадою у роботі правоохоронних органів, про яку зазначали респонденти нашого опитування, є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, правоохоронці вказували на
необхідність технічної підтримки та програмного забезпечення працівників поліції та СБ України. Покращення цієї складової сприятиме
підвищенню рівня громадської безпеки на вулицях населених пунктів
України, виконуючи запобіжну функцію не лише щодо вчинення злочинів іноземними громадянами і апатридами, а й запобіганню злочинності в Україні взагалі.
5. Етнічний блок – діаспора, національні меншини. Посилення
процесів міждержавної міграції сприяло свого часу утворенню етнічних діаспор різних національностей, які на теперішній час продовжують розвиватися. Авторитет діаспор різниться своїм впливом на внутрішню та зовнішню політику держав. У деяких із них (наприклад,
США, Канада) етнічні діаспори перетворилися на потужну економічну
і політичну силу. Окрім цього, вони, як правило, не втрачають зв’язок
із державою свого походження, підтримуючи в ній культурні, соціальні, економічні і навіть політичні проекти та програми.
Під діаспорою (у літературі поширений також термін «земляцтво»,
що має аналогічне значення) розуміється частина етносу, яка внаслідок
різних історичних обставин опинилася за межами своєї етнічної батьківщини (поза ареалом розселення власного народу), але при цьому
зберігає свою етнічну та релігійну ідентичність, уявлення про наявність
спільного історичного походження, спільність інтересів, культурних
цінностей та громадську солідарність своєї національності, що дає їй
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можливість стримувати асиміляцію своєї культури та забезпечувати її
розвиток і функціонування [26, с. 68]. Науковці вважають діаспору
особливим типом людських взаємовідносин, специфічною системою
формальних або неформальних відносин, яка заснована на спільності
долі чи уявлень про історичну пам’ять батьківщини [233; 331]. Водночас вона становить собою замкнену соціальну систему і сама продукує
складові компоненти, за допомогою яких підтримує себе і завдяки яким
існує як єдина система [233; 331].
Від поняття «діаспора» необхідно відмежовувати поняття «національна меншина», оскільки вони збігаються лише частково. Національною меншиною є група, кількісно менша по відношенню до іншого населення держави, і яка не посідає домінуючого становища в ній.
Члени такої групи – громадяни цієї країни – мають низку етнічних,
релігійних або лінгвістичних особливостей, що відрізняє їх від іншого
населення, та знаходять почуття солідарності, спрямоване на збереження своєї культури, традицій, релігії та мови. На відміну від національних меншин діаспора не є правовим поняттям і за нею юридично
не закріплена можливість представляти і захищати свої інтереси в системі державних та міждержавних інститутів [26, с 67].
Із точки зору кримінології відмінність між цими двома поняттями
полягає в принципі їх формування. Адже діаспора – це громадяни іншої
держави, а представники національних меншин є переважно громадянами України. У дослідженні характеру, детермінації та для розробки
заходів запобігання злочинності певних етнічних єдностей дослідника
цікавить: рівень «закритості» цієї спільноти від приймаючого суспільства; роль національної солідарності у продукуванні криміногенних
явищ цієї етнічної спільноти; правомірність звичаїв та традиції по
відношенню до чинного законодавства держави-реципієнта мігрантів,
які існують всередині цієї групи; взаємовплив та характер зв’язків між
об’єднаннями представників певної національності з їх співвітчизниками, які проживають на батьківщині, а також транснаціональними
злочинними об’єднаннями. Адже не рідко поряд із «легальним» розвитком етнічних діаспор деякі з них використовуються організованими
злочинними угрупуваннями з інших країн для створення злочинного
сегменту на національній основі. Як зазначає В. В. Лунєєв, національна солідарність, а інколи й родинні зв’язки, мовний та культурний
бар’єри надійно захищають такі угрупування від проникнення до них
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сторонніх осіб, у тому числі й агентів правоохоронних органів [242,
с. 44]. Етнічні общини можуть і безпосередньо надавати послуги злочинним угрупуванням, підтримуючи їх секретність через общинну
солідарність чи економічну вигоду, або в деяких випадках підтримувати діяльність кримінальних груп із-за остраху репресій щодо родичів,
які залишилися у державі їх походження [52, с. 71].
Для виявлення рівня криміногенності представників конкретної
діаспори у кримінології введене поняття індексу криміногенності діаспори. Це кількісний показник, який являє собою співвідношення
кількості злочинів (правопорушень), учинених громадянами певної
держави, до загальної кількості громадян цієї держави, тимчасово зареєстрованих на території приймаючої країни [393]. Однак точність
визначення цього показника піддається сумніву через високий ступінь
латентності цих злочинів, про що вже йшлося у параграфі 1.3.
За своєю структурою діаспора виступає у двох основних формах:
дисперсій – невеликих вкраплень в іноетнічному масиві та компактних
утворень – суцільних етнічних районів [331]. Форма структури діаспори складалася історично у кожній країні і для кожного народу індивідуально. Врешті-решт, іноземний громадянин або апатрид певної
національності сам вирішує, в який спосіб йому краще проживати.
Кожна з цих форм має власні криміногенні та віктимологічні ризики.
Так, якщо розглядати першу форму, можна зазначити, що іммігранти,
які проживають невеликими групами серед місцевого населення,
з більшою ймовірністю можуть стати жертвами злочинів (у тому числі «злочинів ненависті»), оскільки нападник з достовірністю може
розраховувати на відсутність опору чи допомоги потенційному потерпілому (потерпілим) з боку інших осіб. Із другого боку, злочинецьіммігрант може використовувати таке «поодиноке» проживання для
переховування від правоохоронних органів після вчинення злочину, не
підтримуючи контакт зі своєю діаспорою через відсутність повної
впевненості не бути виданим будь-ким з членів общини працівникам
правоохоронних органів України.
Як правило, обираючи проживання в етнічному районі, іноземець
/ особа без громадянства орієнтується на допомогу своїх співвітчизників у вирішенні низки, в першу чергу, побутових питань. Це, зокрема, «дах над головою» на перший час, сприяння у працевлаштуванні.
Якщо має місце випадок із «легалізацією» нелегального мігранта – по138
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зитивне вирішення цього питання через протекцію членів діаспори
у державних органах України. Саме діаспора надає матеріальну, психологічну та лінгвістичну допомогу новим членам, а також втручається в конфліктні ситуації як у групі, так і зовні [22, с. 11].
Такий вибір пояснюється тим, що психологічна довіра у незнайомому місці (мова йде не лише про населений пункт, а й чужу державу
взагалі), в першу чергу, виникає до представників своєї національності. Іншим фактором об’єднання за етнічною ознакою може бути, наприклад, мовний бар’єр [36, с. 19].
На теперішній час у багатьох великих містах України є територія,
яку компактно населяють представники певних етносів. Це можуть
бути як квартали, так і райони, мікрорайони чи вулиці. Так, у таких
містах-мільйонниках як Харків та Одеса, є «в’єтнамські», «єврейські»,
«циганські» квартали. Відомим є і вірменський квартал у Львові. Однак
у своєму рівні структурованості вони не досягли подібності відомих
закордонних «чайнатаунів» або Брайтон-Біч у Нью-Йорку. В країнах
Заходу вже давно гостро постала соціально-правова проблема так
званих «колоній» проживання іноземців, значну частину яких становлять незаконні мігранти. Такі колонії виконують для незаконних мігрантів роль притулку, перевалочних баз, сприяють соціальній адаптації, яка здебільшого відбувається протиправним шляхом через відсутність легального статусу [110, с. 32]. Адже, як правило, діаспора насамперед опікується не інтегрованими у приймаюче суспільство співвітчизниками [36, с. 20]. Криміногенними ризиками є те, що для таких
«колоній» характерним є встановлення «пріоритету права сильного»,
власного суду, системи покарань та інших явищ, які суперечать національному законодавству тих країн, в яких вони перебувають [110,
с. 32]. До того ж замкнене іммігрантське середовище, як зазначають
зарубіжні дослідники, провокує зростання злочинності у своїх членів,
особливо в іммігрантів другого покоління [160, с. 67].
Іншим фактом кримінального характеру цього блоку детермінант
є використання злочинними об’єднаннями, сформованими за національними ознаками, та встановлення ними контролю над діючими
громадськими об’єднаннями іноземців (студентськими земляцтвами,
благодійними фондами та організаціями) з яскраво вираженим релігійним забарвленням, суворою ієрархією та розгалуженими зв’язками
із земляками в різних регіонах України [340, с. 69].
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Прикладом ролі об’єднання осіб за етнічною ознакою у ракурсі
нашого дослідження є результати наукового дослідження організованої злочинності циганських етнічних угрупувань на території України В. Г. Севрука. Особливу цікавість для нас таке дослідження викликає навіть не із-за високої мобільності осіб цієї національності,
а через той факт, що, на жаль, серед українських ромів дуже багато
осіб без громадянства. Так, В. Г. Севрук відзначає, що серед причин,
що сприяють розвитку організованої злочинності циганських етнічних угрупувань на території України, є: 1) їх ізольованість від корінного населення; 2) високий рівень латентності, притаманний усій
організованій злочинності, яка сформована на циганській етнічній
основі; 3) вчинення заборонених законом видів діяльності, що приносить кримінальний дохід; 4) лідерство барона щодо маси, деспотизм
глави сім’ї щодо її членів, деспотизм старших щодо молодших; 5)
низьке матеріальне становище, безробіття; 6) використання дітей
різного віку під час вчинення злочинів; 7) низький рівень загальної
культури та освіти (виховувалися в неблагополучних умовах); 8) особи циганських етнічних груп при вчиненні злочинів та в побутовому
спiлкуваннi використовують національну мову, що ускладнює їх викриття; 9) мобільність пересування та тісний психологічний зв’язок
циганських етнічних груп надає особам, які займаються злочинною
діяльністю зручні «схови» в оселях родичів і партнерів, що знаходяться поза підозрою [347, с. 347].
Індивідуальний рівень детермінації злочинності іноземців і апатридів.
У літературі зазначається, що протиправний спосіб задоволення
особою своїх інтересів і потреб – це індивідуальний усвідомлений вияв
активності особи, який значною мірою зумовлений чинниками особистісного характеру, що реалізуються в певних соціальних умовах
[53, с. 35]. Тому беззаперечно, що вплив детермінант макросередовища
іммігранта на його злочинну поведінку відбувається залежно від його
особистого ставлення до них. Як зазначає А. П. Мозоль, від моменту
приїзду й до того часу, коли іммігрант перестає бути таким і за основними ознаками зливається з населенням приймаючої держави, проходить певний період. У цей час криміногенні фактори або їх сукупність
можуть негативно вплинути на особу приїжджого, що здатне реалізуватися у його протиправній поведінці [258, с. 56]. Так, на думку
140

3.1. Особливості детермінації злочинності іноземців та осіб без громадянства

Й. П. Осецького, реалією механізму такої взаємодії оточуючого середовища і особистості можуть бути:
– комплекс суто криміногенних факторів у середовищі суб’єкта,
у тому числі під час перебування на території нашої країни, внаслідок
впливу яких він схвалює та обирає злочинний спосіб поведінки [285,
с. 84–85];
– наявність в оточенні особи за рубежем або після прибуття до
України (в родині, за місцем роботи, навчання, дозвілля тощо) носіїв
різних негативних чи аморальних відхилень, котрі за певних обставин
можуть сформувати кримінальну мотивацію і схилити до рішення
вчинити злочин [285, с. 84–85];
– нездатність із різних причин оцінити різноманітні сторони суспільно-економічного життя у країні перебування чи безпосередньо
в Україні, які загалом не мають відверто негативного спрямування
(через помилки у світосприйнятті, низький рівень соціалізації, хибне
сприйняття правових і моральних норм, відсутність розуміння з боку
оточення, незнання мови тощо), і на цій основі визначитися з правомірністю й моральністю власної поведінки [285, с. 84–85].
Як зазначає І. П. Рущенко, злочинність не визначається певною
сумою причин (факторів) і за своїм глибинним корінням не є ситуативною, або визначеною конкретними мінливими причинами. Тому він
підкреслює, що всі лінійні моделі причинно-наслідкового типу не
здатні коректно пояснити цей феномен [339, с. 184–188]. Злочинність –
функціональна, оскільки вона «обслуговує» певні потреби й інтереси
як індивіда, так і суспільних структур та інституцій [339, с. 184–188].
Такий підхід теоретично є висновком трактування злочинності як
форми соціальної адаптації [339, с. 184–188]. Ця теза цілком підтверджує і наведені вище аргументи науковців щодо впливу оточуючого
середовища на особистість злочинця та спрямовує до подальшого
аналізу такого пласту причинності злочинності громадян інших держав
і апатридів в Україні, як соціальна адаптація і соціалізація загалом.
У соціології під соціалізацією розуміється процес формування особи. Як активний процес вона триває не все життя, а лише період, необхідний для сприйняття та засвоєння комплексу норм, ролей, настанов
тощо [397, с. 333]. Для відмежування процесу соціалізації дітей та
дорослих соціологи пропонують вирізняти два основні якісно різні
періоди. Перший – це «первинна» соціалізація від народження людини
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і до формування її особистості. Другий – «проміжна» соціалізація або
ресоціалізація, під якою розуміється своєрідна перебудова (проте вже
не така суттєва) особистості в період її соціальної зрілості [191, с. 141].
Соціалізація охоплює не лише усвідомлені, контрольовані та цілеспрямовані впливи (виховання у широкому сенсі), а й стихійні, спонтанні
процеси, які так чи інакше впливають на формування особи [195, с. 19].
Розрізняють дві стадії соціалізації: соціальну адаптацію та інтеріоризацію (інтерналізацію). Соціальна адаптація – це пристосування індивіда до соціально-економічних умов, рольових функцій, соціальних
норм, середовища його існування. Інтеріоризація ж позначає процес
включення соціальних норм та цінностей у внутрішній світ людини
[191, с. 141].
Таким чином, зважаючи на вік злочинців-іноземців і злочинцівапатридів, проаналізований нами у попередньому розділі, очевидним
є те, що злочини вчиняють цілком соціалізовані особистості. Іншим
аспектом є наявність прогалин або дефектів у цьому процесі, результатом впливу яких і могла стати протиправна поведінка індивідів.
Щодо значення адаптації зовнішніх мігрантів на новому місці перебування в Україні у формуванні їх протиправної поведінки необхідно
зазначити про таке. В. І. Шакун акцентує увагу на тому, що мігранти,
які не змогли адаптуватися до нової соціальної спільноти, відрізняються більш низькою мірою включеності в систему суспільних відносин
та швидше, ніж інші, можуть вступити в конфлікт із суспільством,
наприклад, у формі протиправної поведінки [394с. 16]. Причому в подальшому в одних іммігрантів, які, наприклад, обрали злочинні методи отримання доходу, їх використання може стати нормою життя, і тоді
вони приєднаються до групи професійних злочинців, а інші можуть
відмовитися від злочинної діяльності через стабілізацію їх економічного та соціального становища, а також улаштування у місцевому
соціокультурному середовищі [385, с. 44]. Результатом успішної соціальної адаптації іммігрантів є їх інтеграція в українське суспільство
як повноцінних членів соціуму.
Історичний досвід країн Західної Європи та США свідчить, що
трудові мігранти (які і в наш час становлять більшу частину міграційних потоків) доволі успішно інтегрувалися у приймаючій державі
в умовах індустріальної економіки, завдяки їх залученню до виробничого процесу. Це стимулювало їх до підвищення особистої конкурен142
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тоспроможності, культурного рівня, оволодіння новими знаннями
й навичками. Такі умови сприяли розвитку тісних контактів із місцевим
населенням та переселенцями з інших держав. У постіндустріальну
епоху цей механізм адаптації мігрантів було зламано, що пояснюється
бурхливим розвитком технологій і економіки з відповідним зменшенням попиту на просту некваліфіковану працю, якою переважно займалися іммігранти. Це, в свою чергу, поглибило соціальне розшарування
та сприяло формуванню так званого андеркласу, значну частину якого
складали іммігранти та їх наступні покоління. Тому таке розшарування стало набувати етнічного характеру, а в Європі, де багато мігрантів
походило із мусульманських держав, ще й сприяло посиленню релігійного протистояння [160, с. 66].
Сутність інтеграції іммігрантів полягає у двосторонності цього
процесу, що базується на загальних правах та відповідних обов’язках
громадянина третьої держави та держави, що його приймає. Тобто,
з одного боку, це означає відповідальність країни, що приймає, забезпечити дотримання формальних прав іммігранта таким чином, щоб він
мав змогу брати участь в економічному, соціальному, культурному та
громадянському житті, тоді як, з другого боку, іммігрант повинен поважати фундаментальні норми та цінності суспільства, в якому він
живе, та брати активну участь у процесі інтеграції, не втрачаючи власної ідентичності [6]. Отже, вирішення проблеми інтеграції зовнішніх
мігрантів не має якихось часових обмежень. Різні особи сприймають
оточуючий їх світ по‑різному. Прогалини у цьому процесі не виключають безвихідних ситуацій для зовнішніх мігрантів, вирішення яких
вони вбачатимуть у вчиненні, наприклад, корисливих, корисливо-насильницьких і насильницьких злочинів.
Повернемося до вихідної точки інтеграції – соціальної адаптації.
Аналіз цього періоду перебування іммігрантів є важливим для дослідження, оскільки саме в цей проміжок часу іноземець / особа без громадянства змінює не лише побут (працевлаштування, житло, влаштування
сім’ї тощо), а й свої звички, погляди, норми поведінки [385, с. 46]. Цей
процес може тривати кілька років, і по його закінченню зазвичай відбувається пристосування до нових умов життя (успішна інтеграція). Він
охоплює економічну (працевлаштування, житлове влаштування) та
психологічну (перейняття звичаїв, стилю життя місцевого населення)
складові. Необхідно зазначити, що душевний стан людей, які позбавле143
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ні можливості міцно осісти на новому місці через неможливість задоволення будь-якої із цих складових, у кримінології отримав назву «психології тимчасового мешканця». Негативним наслідком такого стану
є бажання вчинити злочин, після чого безкарно відбути на територію тієї
держави, з якої прибув іммігрант [40, с. 144; 385, с. 47].
Соціальна адаптація приїжджих ускладнюється також можливим
виникненням у них стану депривації, що характеризується явним розходженням між очікуваннями осіб та можливостями їх задоволення.
Депривація посилюється і відповідно до цього підвищується ймовірність виникнення конфлікту між особою та оточуючим середовищем
(який може, на нашу думку, виражатися й в учиненні злочину), коли:
по‑перше, зменшується коло засобів для задоволення вже існуючих
потреб і, по‑друге, коли очікування підвищуються значно швидше, ніж
можливості їх задоволення [107, с. 45].
Зарубіжні вчені при дослідженні злочинності іммігрантів акцентують
увагу на тому, що на психічне здоров’я приїжджих більше впливають
навіть не причини їх виїзду (виштовхуючі фактори), а перші роки перебування у новій місцевості. Ними відмічається, що чим довше іммігрант
перебуває на території приймаючої держави, тим нижча ймовірність
вчинення ним злочину. Так, серед засуджених громадян інших держав
і апатридів найбільшу частку становлять ті, хто вчинив злочин у перші
два роки свого перебування в приймаючій державі [5; 14; 32; 52].
Результати нашого емпіричного дослідження підтверджують цю
тезу. Нами було помічено, що найбільша кількість засуджених іммігрантів учиняла злочин протягом перших днів перебування в Україні
(до тижня). Такими були кожний п’ятий-шостий засуджений. Протягом
місяця перебування на території нашої держави злочин учиняло 7,2%
осіб, у період до трьох місяців – (3,6%), перші пів року – (2,4%), рік –
(3,0%), п’ять років – (13,7%), десять років – (7,8%), понад десять років – (9,7%) осіб. Отже, дійсно, переважна маса іммігрантів, за виключенням осіб, для яких злочинна діяльність є промислом, знаходиться
в зоні ризику вирішення своїх проблем шляхом порушення норм КК
України протягом першого року їх перебування в Україні (див. Додаток Ж.2 табл. 19).
Проблема адаптації іммігрантів ускладнюється практично повною
відсутністю соціального контролю та соціальної допомоги таким особам [209, с. 719], оскільки фактично після приїзду на територію Укра144
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їни за іммігрантами здійснюється лише періодичний адміністративний
контроль.
Важливість надання якісної соціальної допомоги таким особам
підкреслюється властивою переважній частині з них розпаду особистості. Деякі автори здійснюють спробу співвідношення такого статусу
особи з кризою ідентичності, про яку вже згадувалося вище. Соціокультурна ідентичність є необхідним елементом успішного і благополучного існування особи у суспільстві. Вона формується у процесі
соціалізації та забезпечує для індивіда повноцінне залучення до «своїх» соціокультурних відносин. Однак останніми роками сформувалася
зовсім інша соціокультурна ситуація, за якої більш адекватним виявляється зворотне для соціокультурної ідентичності явище – криза
ідентичності1, а жорстка ідентичність уже не розглядається однозначно позитивно [51, с. 102]. Припускається, що сформувався новий
своєрідний тип кризової особистості, яка зберігає і утримує самоідентичність за допомогою «блукання» по поверхні соціальних відносин
без однозначної соціокультурної ідентифікації [51, с. 102–103]. Головною проблемою, що сприяла виникненню цього типу особистості, на
нашу думку, є процес «вростання» в нові формальні та неформальні
соціальні групи, засвоєння нових норм моралі й стандартів поведінки,
іншого стилю життя. Це не може не породжувати складнощів і конфліктів, особливо в осіб старшого віку з уже сформованою системою
поглядів та відносин, усталеними стереотипами поведінки. Молодь,
у свою чергу, відрізняється тим, що, не маючи через молодий вік великого життєвого досвіду, стійких поглядів і переконань іноді не може
протистояти негативному впливу на новому місці та віднайти законний
шлях вирішення складної життєвої ситуації [34, с. 69].
Криза соціальної ідентичності характеризується: 1) втратою людиною внутрішньої гармонії, що може призводити до підвищеної тривожності, образі на оточуючих та агресії, спрямованої або на себе
(автоагресії), або назовні (виражаючись у формі вчинення агресивних
злочинів); 2) вищою ймовірністю особи стати на злочинний шлях або
бути втягненою у злочинну діяльність через невизначеність свого місця у суспільстві; 3) схильністю деяких осіб, які перебувають у такій
1
Примітка. Під кризою ідентичності слід розуміти періодично повторюване
протягом життя гостре, обмежене в часі суб’єктивне переживання неможливості реалізації життєвих цілей, завдань, планів [51, с. 142].
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кризі, до самовираження шляхом девіантної або злочинної поведінки;
4) тим, що може стати потенційною основою для виникнення внутрішніх (внутрішньо особистісних) конфліктів, одним із проявів якої є фрустрація, тощо [365, с. 305–312].
Утрата ідентичності тягне за собою ціннісну деструкцію, неузгодженість цінностей або їх цілковиту втрату – аномію, а такий стан
є живильним ґрунтом для соціальних деструкцій [51, с. 142]. За такого
стану індивіди опиняються у складних (дійсних або уявних) конкретних життєвих ситуаціях (далі – КЖС), об’єктивно, а зачасти
й суб’єктивно не маючи можливості або внаслідок різних обставин не
бажаючи керуватися, приймати та слідувати загальноприйнятим стандартам поведінки [78, с. 24].
Кожному злочину передує певна життєва ситуація, яка безпосередньо підводить особу до його вчинення.
У теорії кримінології КЖС визначають як певне поєднання
об’єктивних обставин життя людини, що безпосередньо впливають на
її поведінку в конкретний момент. У кримінологічному сенсі це подія
або стан, що викликають рішучість учинити суспільно небезпечне діяння, яке призводить до злочинного результату внаслідок умислу або
через необережність [224, с. 38]. Вузловим пунктом механізму учинення конкретного злочину є реакція особи на ситуацію, яка склалася,
відповідно до особливостей її характеру та поглядів. Тобто, безпосереднім джерелом вольового акту, а отже, й самого злочину, є взаємодія
КЖС та властивостей особи [224, с. 39]. Така взаємодія лежить у площині двох крайностей: починаючи від сильного впливу конкретної
життєвої ситуації за відсутності в особи антисуспільної установки до
наявності у неї глибокої і стійкої антисуспільної установки за відсутності будь-якого тиску зовнішньої ситуації [224, с. 42].
Для зовнішніх мігрантів, як уже зазначалося, проблемна життєва
ситуація, що передує злочинній діяльності, може виникати на різних
етапах міграційного процесу. Так, у деяких випадках визначальною виявляється КЖС, яка передує меті переміщення особи (наприклад, у злочинців-гастролерів та ін. осіб, які прибувають в Україну з кримінальною
метою). В інших випадках гострі проблемні ситуації до та після приїзду
посилюють одна одну, зокрема, у біженців, вимушених мігрантів, у осіб,
які мають судимість та які втратили нормальні соціальні позиції, житло,
соціально корисні зв’язки, у тих, хто не має постійного місця проживан146
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ня, джерел доходу тощо. А у випадках, коли особи мігрують через, так
би мовити, соціально схвалювані цілі, пов’язані, наприклад, із роботою,
відрядженням чи туризмом, лікуванням та ін., головною детермінуючою
їх антисуспільну поведінку виявляється проблемна ситуація, яка складається у них після приїзду [209, с. 717].
Здійснюючи наше емпіричне дослідження, ми також акцентували
увагу і на КЖС, яка передувала вчиненню злочину іноземцем / апатридом. Ми вивчали КЖС за двома критеріями класифікації: залежно від
волі злочинця та за характером.
За першим критерієм у переважній більшості випадків (85,5% від
загальної кількості досліджених нами фактів злочинів) злочину передувала ситуація, яка виникла в результаті дій самого винного. На другому місці – ситуація, яка виникла в результаті дій інших осіб (які не
стали потерпілими від злочину) – 7,1%, на третьому – змішана ситуація, яка виникла як з вини винного, так і з вини потерпілого – 4,0%.
КЖС, яка виникла через дії потерпілого наставала лише у 3,3% випадків. Екстремальні стани (зокрема, ті, що виникають із-за хвороби,
втоми та ін.) є радше рандомним випадком, аніж якоюсь закономірністю. У нашому дослідженні це один злочин – 0,1%.
За характером можна виокремити такі КЖС:
1) нейтральну, під якою розумілася життєва ситуація, що нейтрально вливала на рішення злочинця вчинити кримінально каране діяння,
а злочин за такого збігу обставин учинювався особою або через помилкове сприйняття ситуації, що склалася, або як альтернатива правомірному способу задоволення потреб й інтересів. Цей вид КЖС передував 73,0% випадків;
2) соціально несхвалювальну (детермінуючу передзлочинну)
КЖС – зокрема, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин
тощо, що траплялася в 11,6% злочинів;
3) конфліктну, що виражалася у бійках, сварках, скандалах і т. п.
і зустрічалася у 7,9% випадків;
4) криміногенну, під якою розумілася сукупність обставин, що полегшила або сприяла факту вчинення винним злочину (наприклад,
наявність реальної можливості нелегального придбання вогнепальної
чи холодної зброї, придбання або поширення наркотичних речовин,
самостійна або за допомогою професіоналів підробка викрадених документів, у тому числі й тих, що ідентифікують особу, та ін.). За умов
такої КЖС вчинялося 3,4% злочинів;
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5) випадкову – учиненню злочину передував випадковий збіг обставин (не виключено, казус). Прикладом такої КЖС є знаходження
винним дикоростучих рослин конопель, наркотиків, холодної чи вогнепальної зброї, боєприпасів тощо. Цей вид ситуації траплявся у 3,3%
випадків;
6) інші комбінації обставин, за яких громадяни інших держав і особи без громадянства вчиняли злочин – 0,8% (див. Додаток В.1 табл. 11).
Окрім процесів соціалізації, соціальної адаптації і КЖС, важливою
складовою детермінації злочинної поведінки є особисті індивідуальні
якості злочинця. Зловживання алкоголем та наркотичними речовинами
вже було розглянуто нами вище. Проте вважаємо за необхідне додати
кілька слів про такі особистісні характеристики будь-якої особи, як
правова свідомість і правова культура.
Прикладом особливостей правової свідомості та правової культури
іноземних громадян і апатридів в Україні, які могли б бути одними
з рис девіантної (у тому числі й злочинної) поведінки, є явище культурного релятивізму1, який може проявлятися у різних аспектах проживання громадян інших держав і апатридів в Україні. Наприклад,
у сфері корупції це знайшло поширення у різному ставленні до такого
корупційного діяння, як надання неправомірної вигоди. Адже явище
корупції «живлять» не лише місцеві жителі, правоохоронні органи
держави, а й самі іммігранти [168, с. 97]. Зокрема, для європейців будьяке надання посадовій особі такої вигоди, навіть у невеликих розмірах,
може трактуватися як підкуп [36, с. 20]. І навпаки, для східного менталітету властиве бажання віддячити особу за надання якоїсь послуги
або вирішення справи навіть законним шляхом [36, с. 20].
Іншим прикладом вже «інтернаціональної» правосвідомості і правової культури є поведінка водіїв автотранспорту на шляхах України. Відповідно до статистичної звітності ДСА України за 286 КК України
протягом 2008–2018 рр. було засуджено 632‑х громадян інших держав
та осіб без громадянства, що склало 2% від загальної кількості засуджених за цією статтею КК України [145; 146; 147; 148; 149; 1450; 151; 152;
153; 154; 155]. І хоча кількість водіїв-іноземців, які притягуються в Україні до кримінальної відповідальності за 286 КК України, не можна на1
Примітка. Культурний релятивізм – явище, за якого соціальна норма, прийнята
або суспільством, або групою чи соціальною стратою, має не абсолютний, а суто відносний характер. Тобто, те, що в одній групі може вважатися відхиленням, для іншої
може сприйматися як норма [36, с. 20].
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звати значною, таке явище все ж має місце. Зважаючи на те, що першопричиною зазначених злочинів є водій, то і первісними детермінантами
автотранспортної злочинності , відповідно, можна упевнено назвати
рівень його правової культури та правової свідомості [181, с. 218].
Але трапляються випадки, коли особа у своїй поведінці керується
певними нормами, правилами, не усвідомлюючи їх зміст. Тобто, можливе «наслідування» норм поведінки без «знання» про них. Переважно це пов’язано зі звичаями і традиціями, які можуть бути не лише
позитивним соціальним регулятором, а й психологічною основою та
джерелом протиправної, і навіть суспільно небезпечної, поведінки [238,
с. 159]. Адже вплив традицій та звичаїв на особу починається з дитячого віку, через формування характеру, інтересів, потреб, детермінуючи певний тип поведінки [56, с. 13]. Однак у різних суспільствах одна
й та сама традиція чи звичай можуть сприйматися по‑різному. Яскравим прикладом цього є полярність східного укладу життя із західним
світосприйняттям.
Таким чином, на індивідуальному рівні факторами, що детермінують злочинну поведінку, для громадян інших держав та осіб без громадянства можна вважати симбіоз недоліків процесів соціалізації
й соціальної адаптації в Україні після перетину кордону, а також КЖС,
яка є неодмінним доповненням до них. Окрему роль відіграють власно
особистісні якості, без яких також неможливе обрання індивідом неправомірної поведінки.

3.2. Загальна характеристика потерпілих
від злочинів іноземців та осіб без громадянства
Віктимологічний аспект злочинів1, учинених громадянами інших
держав та особами без громадянства, – цінна складова їх кримінологічної характеристики. Аналіз ознак потерпілих осіб від суспільно
небезпечних діянь іноземців і апатридів надає можливість визначити
спрямованість їх злочинності, дозволяє скласти уявлення про загальний
1
Примітка. При аналізі віктимологічного аспекту злочинності іноземців та осіб
без громадянства ми не вдаємося до дискусії щодо співвідношення понять «жертва»
та «потерпілий», а вважаємо їх синонімічними.
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портрет потерпілого від таких злочинів, виявити «слабкі місця» у їх
запобіганні та розробити заходи віктимологічної профілактики. До того
ж, оскільки громадяни інших держав і апатриди складають основу
процесів зовнішньої міграції, для підтримання стану безпеки у державі необхідно мати уявлення про головні віктимологічні загрози для
населення, які пов’язані саме з імміграцією в Україну [169, с. 64–65].
Зважаючи на те, що КПК України 2012 р. розширив законодавчу
дефініцію потерпілого, ввівши до неї окрім фізичних (як це було передбачено у ст. 49 КПК України 1960 р. [213]), ще й юридичних осіб (ст. 55
ч. 1 КПК України 2012 р. [212]), здійснюючи наше емпіричне дослідження, ми розглядали обидва види потерпілих.
Відповідно до отриманих нами результатів у 90,7% випадків потерпілими від злочинів іноземців / апатридів ставали фізичні особи,
у 9,3% – юридичні особи. Зокрема, серед юридичних осіб у цьому
статусі було виявлено: житлово-комунальні господарства (3,6% від
загальної кількості потерпілих юридичних осіб), господарські товариства (магазини, супермаркети – 82,1%), державні підприємства (8,9%),
приватні фірми (1,8%), громадські організації (1,8%) та сільські ради
(також 1,8%) (див. Додаток Г пункт 1). Отже, найчастіше від злочинів
громадян інших держав / осіб без громадянства потерпає такий вид
юридичних осіб, як господарські товариства. Такий факт є цілком закономірним, оскільки у структурі злочинності зазначених категорій
осіб злочини проти власності складають найбільшу частку (55,3%),
серед яких, у свою чергу, вагомим є показник крадіжок із магазинів,
супермаркетів тощо [169, с. 65].
Кримінологічна характеристика особи потерпілого (мається на
увазі фізична особа) здійснюється відповідно до структури його ознак.
У літературі пропонуються таке їх групування: соціально-демографічні якості (стать, вік, освіта, сімейний стан тощо), кримінально-правова
характеристика (роль жертви в ґенезі злочинної поведінки та створенні криміногенної ситуації), соціально-рольова характеристика (включає
в себе сукупність видів діяльності особи в системі суспільних відносин)
та морально-психологічна характеристика (відображає ставлення особи до соціальних цінностей і соціальних функцій) [214, с. 37–38]. Існує
також пропозиція трьох компонентної характеристики, де поряд із
соціально-демографічними та морально-психологічними ознаками
виокремлюються біологічно-психологічні (біопсихологічні й індиві150
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дуальні властивості та мотивуючі чинники психічного життя й поведінки особи) [105, с. 7].
Аналізуючи головні ознаки потерпілих фізичних осіб від злочинів
громадян інших держав і осіб без громадянства в Україні, візьмемо за
основу трирівневу структуру за аналогом тієї, за якою ми здійснювали
кримінологічну характеристику особистості злочинця-громадянина
іншої держави і злочинця-особи без громадянства. З урахуванням
специфіки такої структури у ракурсі жертви злочину наведемо деякі
аспекти соціально-демографічної, кримінально-правової і моральнопсихологічної складових їх структури1.
Соціально-демографічна складова. Кількість жертв чоловічої
статі у незначній кількості переважає кількість жертв-жінок та складає
52,9% і 47,1% відповідно. Найбільш уразливою категорією є особи
віком від 18 до 30 років. Вони склали 37,7% від загальної кількості
потерпілих фізичних осіб (як чоловіків, так і жінок). Наступними за
віком є особи від 31 до 40 років (24,4%), однак у цьому випадку у незначній кількості переважають жінки. Найменше злочинних посягань
іноземців та осіб без громадянства було зафіксовано щодо малолітніх
осіб до 14 років (0,6%), неповнолітніх від 14 до 18 років (5,0%) та осіб
віком понад 60 років (8,4%). У першому та третьому випадках злочинці також надають перевагу особам жіночої статі [169, с. 65] (див.
Додаток Г пункт 2).
Досліджуючи таку соціально-демографічну ознаку, як громадянство, ми отримали такі результати:
1) громадяни України ставали потерпілими майже у 95% кримінальних проваджень [169, с. 65];
2) злочинні посягання громадян інших держав по відношенню до
співвітчизників здійснювалися рідше, ніж у 4% випадків. Такі діяння
у переважній більшості були корисливої та корисливо-насильницької
спрямованості. Жертвами та злочинцями, які були вихідцями з однієї держави нами виявлено громадян РФ, КНР, СРВ та Азербайджану [169, с. 65];
3) злочин проти громадянина іншої, ніж у засудженого, держави
(так би мовити, «міждержавні» злочини) склали частку, меншу, ніж
1
Примітка. При розрахунках відсоткових показників характеристики потерпілих
фізичних осіб за 100% бралася їх кількість у загальній масі потерпілих за виключенням
юридичних осіб – 548 осіб.
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2%. Потерпілими у цьому разі були громадяни Туреччини, КНР, Лівії,
Йорданії, Лівану, Єгипту, Азербайджану та Молдови [169, с. 65] (див.
Додаток Г пункт 4).
Важливим для дослідження виявилося співставлення не лише ознаки громадянства злочинця і потерпілого (яка передусім здійснює акцент
на перебуванні особи у правовому зв’язку з певною державою світу),
а й суто демографічної ознаки національної їх приналежності. Це дало
можливість, по‑перше, охопити дослідженням осіб без громадянства,
а по‑друге, не залишити поза увагою представників тих національностей, які мають громадянство України, але не є українцями за етнічним
походженням. Так, українці склали 88,3% (що, як бачимо, менше, ніж
кількість потерпілих громадян України) потерпілих фізичних осіб. Інші
національності через їх різноманіття ми класифікували як «особи однієї національності з винним», які склали 5,4%, та «особи різної національності з винним», які склали 6,3% відповідно. Отже, лише
близько 12% злочинних посягань було спрямовано не на місцеве етнічне населення (див. Додаток Г пункт 5).
Таким чином, іноземці та особи без громадянства у переважній
більшості спрямовують свої злочинні посягання безпосередньо на
етнічне населення України (зокрема, їх безпеку, майно). Поряд із цим
хотілося б відзначити, що факт переваги серед потерпілих від злочинів
іммігрантів осіб корінної національності є характерним не лише для
України. Це підтверджується, наприклад, результатами віктимологічних досліджень британських учених. Вони припускають, що після
прибуття на нове місце проживання значна кількість іммігрантів, які
компактно розселяються на новій території (наприклад, в «етнічних
кварталах»), таким чином виявляється природно захищеною проти
злочинності, особливо, якщо злочини мігрантів проти таких же мігрантів є неприйнятними в певній етнічній групі [3; 4].
Розглядаючи сімейний стан потерпілого, ми зробили висновок, що
зв’язку між сімейним статусом особи та вчиненням проти неї злочину
іноземцем чи апатридом немає. Так, 43,5% посягань було спрямовано
проти осіб, які перебували у законному шлюбі, у той час як 42,7% –
проти неодружених / незаміжніх осіб; інші – 13,8%. Сімейний стан
потерпілого більше відображує соціально-демографічну ситуацію
в Україні, аніж впливає на частоту вчинення злочинів громадянами
інших держав і апатридами (див. Додаток Г пункт 6).
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Вивчаючи рівень освіти потерпілих, ми встановили, що найчастіше
жертвами злочинів іноземців та осіб без громадянства ставали особи
із вищою (кожний третій потерпілий), загальною середньою (кожна
третя жертва) та професійною / професійно-технічною (кожний п’ятий
потерпілий) освітою (див. Додаток И пункт 7). Поряд із цим вітчизняні дослідники зазначають, що структура жертв злочинів за рівнем
освіти є досить показовою з точки зору особистісних характеристик:
найвищі показники мають особи із початковою і незакінченою середньою освітою [69, с. 75; 214, с. 39].
За родом занять 65,0% потерпілих займалися офіційною трудовою
діяльністю, без належного оформлення працювало 4,3%. За рахунок
разових неофіційних заробітків проживало 4,0% жертв. Протиправне
посягання проти студентів (а також учнів) було спрямовано злочинцями у 7,5% випадків, осіб пенсійного віку у 6,6%. Безробітними на
момент вчинення злочину були 12,0% потерпілих. За рахунок злочинних промислів (зокрема, крадіжок), існували 0,2% потерпілих, інше –
0,2%. Отже, майже дві третини потерпілих від злочинів громадян інших
держав і осіб без громадянства були зайняті трудовою діяльністю як
постійного, так і тимчасового характеру (див. Додаток Г пункт 8).
Кримінально-правова складова1. Аналізуючи відносини, в яких
перебували потерпілий та злочинець до моменту вчинення злочинного
посягання, зазначимо, що у переважній кількості випадків (57,7%)
жертва не була знайома з правопорушником. У трудових відносинах зі
злочинцем перебувало 16,6%. Добре знайомими з ним були 12,4% потерпілих, мало знайомими – 8,6%. Від злочинних посягань сусідів-іноземців або сусідів-апатридів постраждало 1,6% потерпілих; у фактичних шлюбних відносинах або родинних зв’язках перебувало по 0,7%;
інше – 0,4% потерпілих [169, с. 65] (див. Додаток Г пункт 3).
Стан здоров’я потерпілого на момент злочинного посягання у 85,0%
фізичних осіб був задовільним, тобто його загальний фізіологічний
стан не був послаблений будь-яким захворюванням [169, с. 65]. У 3,5%
посягань цей фактор взагалі не мав значення (див. Додаток И пункт 9).
Психічний стан жертви на момент учинення злочину також у 68,5%
випадків був задовільним і лише 0,5% потерпілих перебували у стані
сильного душевного хвилювання (див. Додаток Г пункт 12).
1
Примітка. Мається на увазі роль жертви в ґенезі злочинної поведінки та створенні криміногенної ситуації [210, С. 37].
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Троє потерпілих (0,5% від загальної кількості розглядуваних жертв)
на момент злочинного посягання проти них мали судимість. Такі особи відрізнялися своєю провокуючою поведінкою, однак розглядати
судимість як визначальну ознаку віктимологічного аспекту злочинності іноземців і апатридів підстав немає.
Щодо поведінки жертви безпосередньо перед учиненням злочину,
то необхідно зазначити, що у 35,6% випадків вона була нейтральною,
а в 27,0% – позитивною (доброзичливою). Бійка чи сварка зі злочинцем
передувала кожному десятому злочину. Негативно до злочинця (наприклад, ображаючи його, поводячи себе протиправно чи провокуюче)
потерпілий поводився у 27,0% випадків. У 0,5% посягань потерпілий
захищав інтереси третіх осіб [169, с. 65–66].
Морально-психологічна характеристика. Структура моральнопсихологічного стану потерпілих охоплює такі їх властивості, як:
агресивність, сварливість, схильність до вживання алкоголю, статева
розбещеність, недбалий вибір знайомих тощо [69, с. 75; 214, с. 39]. Всі
перелічені якості були характерні для значної кількості потерпілих від
злочинів іноземців і апатридів. Доброзичливе та наївне ставлення до
злочинця зачасти призводило до вчинення злочинів корисливої спрямованості (наприклад, крадіжка із житла потерпілого після спільного
розпиття алкогольних напоїв із малознайомою особою). Нерозбірливість у сексуальних зв’язках – до злочинів проти статевої свободи та
недоторканості особи тощо.
Інформація стосовно зловживання жертвою злочину алкогольними
напоями, наркотичними речовинами і т.п., як правило, не фіксувалася
у матеріалах кримінальних проваджень. Однак нам вдалося встановити, що практично кожен третій потерпілий періодично вживав алкоголь,
а 13,9% з них під час злочинного посягання перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння [169, с. 65–66] (див. Додаток
Г пункт 12).
Отже, ознаки потерпілого (фізичної особи) від злочинів громадян
інших держав і осіб без громадянства дають підстави щодо судження
про віктимність таких осіб. Не вдаючись до дискусії з приводу розуміння віктимності та її сутності, зазначимо, що ми підтримуємо запропоноване Б. М. Головкіним бачення її прояву в криміногенній і некриміногенній формах [86, с. 9]. На його думку, віктимність (або віктимогенність) у криміногенній формі – це безпосередній прояв індивіду154
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ально-психологічних рис і якостей особи жертви, виражених у деформаціях свідомості та віктимогенній спрямованості поведінки [69, с. 38].
Така віктимність характеризується підвищеним ступенем уразливості
перед злочинними посяганнями, а також схильністю особи наражатися на небезпеку заподіяння злочином шкоди в умовах, коли такої участі можна було б уникнути [86, с. 9].
Некриміногенна ж віктимність полягає у пониженій здатності до
розпізнавання криміногенних загроз або ілюзорному їх сприйнятті,
а також неготовності захищатися від злочинного посягання в конкретних умовах місця, часу, обстановки [69, с. 39]. Вона не породжується
особистісними якостями жертви, а набувається у зв’язку з необачливим
потраплянням у небезпечні ситуації, випадковим перебуванням у криміногенних місцях, незвичними діями та вчинками, незапланованими
контактами, що призводять до неочікуваного зіштовхування зі злочинцем [69, с. 39].
Віктимність існує у суспільстві загалом. Вона не залежить від ознак
громадянства чи національності потерпілого і злочинця. В основній масі
злочинність громадян інших держав та осіб без громадянства в Україні
спрямована на фізичних осіб, а саме громадян України чоловічої статі
молодого або середнього віку. Ступінь залежності від вживання алкоголю та інших речовин, що впливають на психічний стан, як правило, не
мала значення в момент учинення злочину, однак потерпілий нерідко
перебував в момент злочинного посягання у стані алкогольного / наркотичного сп’яніння. У більшості випадків це особи з нейтральним чи
навіть доброзичливим ставленням до злочинця, проте схильність до
ініціювання сварок, бійок тощо також простежується [169, с. 66].
Із метою повноти аналізу віктимологічного аспекту злочинності
іноземців і апатридів доречно також звернути увагу на латентну віктимність. Із заявою про вчинення щодо них злочину в правоохоронні
органи зверталося 87,6% потерпілих від злочинів, учинених зазначеними категоріями осіб. У 12,4% випадків злочин було виявлено безпосередньо правоохоронцями [169, с. 66] (див. Додаток И пункт 14). Отже,
загалом потерпілі відрізняються високою заявницькою активністю.
Однак, як вже зазначалося у параграфі 1.3 роботи, злочини іноземців
і апатридів відзначаються певним ступенем латентності.
Виявлення правоохоронцями злочину зачасти залежить від поведінки потерпілого після учиненого щодо до нього діяння. Його пове155
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дінка, як зазначає Б. М. Головкін, прямо залежить від двох факторів: 1)
сприйняття та ставлення до події злочину і злочинця, що виражається
у реалізації чи не реалізації публічного інтересу почати кримінальне
провадження з метою притягнення до кримінальної відповідальності
винних осіб [90, с. 76]; 2) сприйняття і ставлення до заподіяної шкоди,
що виражається у реалізації приватного інтересу щодо захисту своїх
порушених прав та законних інтересів [90, с. 76].
Отже, якщо жертва, виходячи з двох наведених вище факторів,
через будь-яку причину приймає рішення не звертатися до правоохоронних органів після вчинення щодо неї злочину, або ж не може сповістити про нього (наприклад, через її смерть та приховування злочинцем убивства), вона набуває статусу латентної. У літературі зазначається, що цей вид потерпілих – це невідомі для уповноважених
державних органів фізичні або юридичні особи, яким фактично спричинено шкоду протиправним посяганням, а також установлені особи,
яких офіційно не визнано потерпілими [90, с. 74; 132, с. 16; 382, с. 83].
Таким чином, латентність потерпілих від злочинів може мати як природний, так і штучний характер.
Розглядаючи віктимологічний аспект означеної проблеми, не
можна не звернути увагу на низку віктимологічних загроз, пов’язаних
із процесами зовнішньої міграції. У кримінології вже було запропоновано поділ таких загроз на дві умовні групи: загрози від міграційних процесів для приймаючого суспільства та загрози для самих
мігрантів (незалежно від легальності їх перебування у державі прийняття) [270, с. 21].
Зважаючи на специфіку нашого дослідження, особливу увагу необхідно приділити віктимологічним загрозам першої групи. Тому, доповнюючи вже запропонований у літературі перелік, зазначимо, що до
основних загроз цього виду можна віднести:
– загрози, що виходять від кримінальних мігрантів [270, с. 21]
(тобто іммігрантів, причиною прибуття у державу яких була саме кримінальна міграція);
– незаконну міграцію як фактор, що сприяє інтернаціоналізації
організованої злочинності [270, с. 21];
– втягнення мігрантів (як легальних, так і нелегальних) в зону
уваги політичних та екстремістських організацій [270, с. 21] при підготовці ними, наприклад, злочинів різного, у тому числі й терористич156
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ного, характеру та пошуку для їх виконання своїх співвітчизників
у державі, що їх цікавить [169, с. 66];
– зростання злочинності у приймаючій державі у зв’язку з учиненням злочинів іммігрантами, які не змогли влаштуватися на новому
місці та прийняттям ними рішення про вирішення своїх проблем злочинним шляхом [169, с. 66];
– сприяння зростанню рівня організованої злочинності через злочинну діяльність організованих груп та злочинних організацій, створених на етнічній основі, та ін. [169, с. 66].
Оскільки іноземці та особи без громадянства також стають жертвами злочинів громадян інших держав та осіб без громадянства у приймаючій державі, що підтвердилося і результатами нашого емпіричного дослідження, доцільно навести й можливі для них віктимологічні загрози в Україні з боку зовнішніх мігрантів. Зокрема, такими загрозами можна вважати:
– вчинення злочинів різного характеру з боку співвітчизників. Так,
загальновизнаним є той факт, що нелегальне перебування в чужій для
мігранта державі створює для нього певні ризики не лише адміністративного (наприклад, при виявленні його нелегального статусу бути
депортованим), а й злочинного щодо нього характеру. Така загроза
може виходити не лише від громадян України, а й від співвітчизників
іммігрантів. Наприклад, роботодавці, які використовують працю таких
осіб, маніпулюють фактом їх нелегального перебування в Україні, відбираючи їх документи, створюючи важкі умови праці, шантажуючи їх
та їх родичів на батьківщині чи в Україні та ін., не зважаючи на те, що
вони можуть походити із однієї держави [169, с. 66];
– можливість стати жертвою злочинів, що вчиняються представниками різних національностей (які є іммігрантами) на ґрунті міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті [165, с. 66].
Віктимологічні загрози процесів зовнішньої міграції не можуть не
впливати на психологічний стан суспільства. Загалом, контент-аналіз
вітчизняних ЗМІ свідчить про те, що українське суспільство сприймає
іммігрантів скоріше позитивно, ніж негативно.
Однак часом злочинні дії іммігрантів, які проживають в Україні,
спричиняють вияви громадського невдоволення, інколи навіть агресії.
Так, у грудні 2015 р.‑січні 2016 р. жителі м. Івано-Франківськ були
переполохані резонансним інцидентом – розбещенням маленьких ді157
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вчат групою іноземців: «Більше тижня 13 арабів, які навчаються в освітніх закладах Івано-Франківська, розбещували двох неповнолітніх дівчат. Одній із них 12, іншій – 11 років. Знайшли дівчаток аж у Тернополі, бо саме туди вони відправили їх як «подарунок» для своїх «одноплемінників». Зараз винуватців допитують, дівчатка перебувають на
лікуванні. Проте знову є ризик, що ті, хто вчинив злочин, уникнуть
покарання», – зазначає один із громадських активістів [374]. Місцеві
жителі виразили свій протест проти злочинів іноземців масовою громадською акцією – «Маршем Справедливості» під гаслом «Шануй
закон або забирайся!», під час якого вимагали забезпечення об’єктивного
розслідування зазначеного кримінального провадження [54].
Вважаємо, що однією з причин такої реакції суспільства є конфлікт
культур. Адже на Сході (а злочинці – араби за національністю) дівчат
не заборонено видавати заміж до досягнення ними статевої зрілості.
Взагалі, криміногенність рівня несумісності іммігрантів та місцевого
населення, що породжується різницею в етноконфесійній самобутності, виявляється у двох формах:
1) несумісності, що виявляється безпосередньо при міжособистісних контактах іммігрантів з місцевим населенням, у тому числі при
виборі іммігрантом представника місцевого населення як об’єкта злочинного посягання [32, с. 101–102]. Етноконфесійна неприязнь або
нетерпимість полегшують вибір кримінальних засобів вирішення
міжособистісних конфліктів, а також при здійсненні посягань на особу
чи чиєсь майно [32, с. 101–102]. Чим нижче рівень сумісності менталітетів та етноконфесійної самобутності, тим гостріше минають конфлікти між ними та полегшується вибір представників протилежного
типу ментальності та етноконфесійних особливостей як об’єкт посягання [32, с. 101–102];
2) опосередкований вияв, що звужує сферу життєдіяльності іммігрантів. Життєдіяльність замикається, в тому числі й у конфліктності,
на вузьке коло співвітчизників [32, с. 101–102]. Чим вище рівень замкнутості життя діаспори, тим вище рівень злочинів, учинених щодо
співвітчизників [32, с. 101–102]. У міру пристосованості діаспори до
умов життя у державі перебування, слабшає її згуртованість та розширюється коло спілкування з місцевими жителями [32, с. 101–102].
Це послаблює внутрішню конфліктність діаспори, проте посилює
конфліктність з місцевим населенням [32, с. 101–102]. За таких умов
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підвищується рівень злочинів, що вчиняються членами діаспори по
відношенню до місцевого населення [32, с. 101–102].
Таким чином, віктимологічний аспект злочинності іноземців і апатридів характеризується загальними ознаками потерпілого від таких
злочинів, а також низкою віктимологічних загроз, що є супутніми для
процесів зовнішньої міграції.

Висновки до розділу 3
1. Встановлено, що імміграційні процеси (враховуючи і легальну,
і нелегальну їх складову) належать до фонових для злочинності явищ,
оскільки причинні або статистичні (кореляційні) залежності між зовнішньою міграцією та станом злочинності із синхронними і пропорційними змінами одночасно в обох явищах відсутні.
2. Уявлення про детермінанти злочинності зовнішніх мігрантів
можна скласти на основі аналізу цілей приїзду таких осіб в Україну
(власне імміграційні фактори, що обумовили факт виїзду особи) та
загальній характеристиці причинного комплексу їх злочинності в нашій
державі із розподілом на макро- (за сферами дії) і макрорівень (індивідуальний рівень).
3. Встановлено, що власне імміграційними факторами для злочинцівіноземців та злочинців-апатридів є: 1) бажання змінити місце проживання (майже кожний третій); 2) працевлаштування – кожний десятий;
3) відпочинок – кожний десятий; 4) навчання або для відвідування родичів, друзів – кожний двадцятий засуджений. Менш поширеними причинами приїзду були: ділова поїздка (відрядження) – 3,7%, злочинна
діяльність – 3,0% лікування, тимчасове проживання, укладання шлюбних
відносин, повернення на Батьківщину та ін. становило 1%.
4. Головними блоками детермінант, що впливають на вчинення
іноземцем / апатридом злочину після приїзду в Україну, є соціальноекономічний, адміністративний, нормативний, правоохоронний та
етнічний блоки.
5. КЖС, що передувала вчиненню злочину іноземцем / особою без
громадянства можна класифікувати за двома критеріями:
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1) залежно від волі злочинця: ситуація, яка виникла в результаті дій
самого винного (85,5%); ситуація, яка виникла в результаті дій інших
осіб (7,1%); змішана ситуація, яка виникла як з вини винного, так і з
вини потерпілого (4,0%); ситуація, що виникла через дії потерпілого
(3,3%); екстремальні стани, зокрема, ті, що виникають із-за хвороби,
втоми та ін. (0,1%);
2) за характером: нейтральна (73,0%); соціально несхвалювальна /
детермінуюча перед злочинна (11,6%); конфліктна (7,9%); криміногенна (3,4%); випадкова (3,3%); інші комбінації обставин (0,8%).
6. Індивідуальний рівень детермінант злочинності іноземців й апатридів пов’язаний з проблемами їх соціальної адаптації в Україні,
а звідси й інтеграції в українське суспільство. На вчинення злочинів
категоріями осіб, що розглядаються, впливає також рівень їх правової
свідомості та правової культури.
7. Встановлено, що у 90,7% випадків потерпілими від злочинів
іноземців / апатридів є фізичні особи, у 9,3% – юридичні особи. У загальних рисах потерпілим від злочинів таких осіб є: фізична особа,
у віці від 20 до 49 років, чоловічої статі, громадянин України, українець
за національністю, із вищим, ніж у злочинця, рівнем освіти, працює за
офіційним працевлаштуванням, часто в момент злочинного посягання
перебуває у стані алкогольного / наркотичного сп’яніння, як правило,
попередньо не знайома зі злочинцем, однак порівняно легко зав’язує
нові випадкові знайомства, має схильність до ініціювання сварок, бійок,
тощо. Дослідженням підтверджено факт існування латентної віктимності від злочинів зазначених категорій осіб, що може мати як природний, так і штучний характер.
8. Розширено перелік віктимологічних загроз пов’язаних із процесами міждержавної міграції із розподілом їх на дві групи: загрози
від міграційних процесів для приймаючого суспільства та загрози для
самих мігрантів (незалежно від легальності їх перебування у державі
прийняття).
9. Аналізуючи вплив імміграційних процесів на психологічний стан
суспільства шляхом здійснення контент-аналізу повідомлень у ЗМІ,
виявлено, що українське суспільство сприймає іммігрантів скоріше
позитивно, ніж негативно.
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Розділ 4
Головні напрями запобігання
злочинності іноземців та осіб
без громадянства В УКРАЇНІ
4.1. Загальносоціальне запобігання злочинності
іноземців та осіб без громадянства
Запобігання злочинності – головна мета будь-яких наукових розвідок у кримінології. Підтримання правопорядку, забезпечення прав і
свобод громадян, гарантування їх безпеки – одні з провідних завдань
держави. Успіх у цій галузі становить інтерес усіх цивілізованих держав світу як на національному, так і на міжнародному рівнях. Співробітництво й кооперація держав із цього питання засновується на положеннях низки міжнародних документів: рекомендацій, декларацій,
угод і т. п.
Визначальним програмним документом для багатьох європейських
держав, і України зокрема, у сфері побудови запобіжної діяльності є
Рекомендація № R (96) 8 Комітету міністрів Ради Європи від 5 вересня
1996 р. (далі – Рекомендація) у рамках проекту «Європа у часи змін:
політика боротьби зі злочинністю та кримінальне право» [12]. Важливим положенням цієї Рекомендації є орієнтація урядів держав на протидію1 організованій злочинності (що цілком можна поширити і на запобігання злочинності в країні загалом) на основі стратегії її запобігання, зокрема із використанням даних про злочинність та аналізу її
стану для досягнення визначених цілей [12].
Дійсно, запобігання злочинності є діяльністю, у першу чергу,
стратегічного спрямування. Основою для її розробки та здійснення
1
Примітка. Вживання терміна «протидія» використано в контексті перекладу
зазначеного документа з англійської мови. Не вдаючись до аналізу наукової дискусії
з приводу термінології, що вживається у вітчизняній теорії запобігання злочинності,
ми будемо використовувати в роботі термін «запобігання».
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є державна політика запобігання злочинності (у Рекомендації – «crime
policy»), що, на думку Комітету міністрів Ради Європи, повинна бути
представлена такими її складовими, як: загальносоціальна політика
запобігання злочинності (соціальна превенція), кримінологічна політика (стратегія поступового зменшення кількісних показників злочинності, допомога потерпілим), кримінально-правова політика
(індивідуалізація кримінальної репресії), кримінально-процесуальна
політика (більш широке застосування покарань, альтернативних тюремному ув’язненню), кримінально-виконавча політика (соціальна
реінтеграція злочинців) [96, с. 59]. Однак «генератором» розробки і
втілення у життя саме галузевої конкретизації запобіжних заходів є
кримінологічна політика [96, с. 60], яку розглядають і як реалізацію
державної політики із протидії злочинності кримінологічними засобами [136, с. 280], і як підсистему державної політики у сфері боротьби зі злочинністю [384, с. 10–11], і як складову частину державної внутрішньої соціальної політики, тобто самостійний напрям
державної діяльності, що полягає у не репресивному впливі на злочинність та її прояви [81, с. 195–196]. Висловлюється також думка,
що кримінологічна політика охоплюється кримінально-правовою
політикою [252, с. 36; 380].
Із метою уточнення нашого розуміння кримінологічної політики
наведемо запропоноване в науці її визначення як складової частини
державної соціальної політики, яка на основі Конституції України й
інтегрованих кримінологічною наукою знань та світового досвіду визначає методологічні засади і шляхи, якими керується держава та її
інституції при здійсненні не репресивної протидії злочинності [85,
с. 19]. Вона функціонально охоплює управлінський сектор запобіжної
діяльності у найбільш широких її контурах [287, с. 510]. Отже, на відміну, наприклад, від кримінально-правової політики, що зорієнтована
переважно на правотворчість та правозастосування норм кримінального права України [55, с. 32], кримінологічна політика спрямована
на не репресивний вплив на стан злочинності в державі [176, с. 265].
Її можна вважати своєрідною ідеологією, концентрованою політичною
волею держави, під впливом якої, по‑перше, розробляються форми,
завдання, зміст, принципи діяльності держави у сфері не репресивного напряму впливу на злочинність, по‑друге – використовується найбільш обґрунтована з соціально-політичних позицій наявна або роз162
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робляється відповідно до неї нова теорія запобігання злочинності [81,
с. 192–193; 217, с. 140–141].
Таким чином, ми підтримуємо твердження про виокремлення кримінологічної політики як самостійного напряму державної політики
у соціальній сфері, оскільки запобігання злочинності – особливий,
широкий за спектром заходів та суб’єктів їх реалізації вид соціальної
діяльності держави.
Теоретичною базою кримінологічної політики, як вже зазначалося,
є теорія запобігання злочинності. В наш час запобігання злочинності,
за словами В. В. Голіни, не передбачає радикально «революційного»
руйнування існуючих теорій та інститутів, що протистоять злочинності, але в сучасних непростих, із різних точок зору, умовах виникає
необхідність у деякій зміні стереотипів щодо підходів до його сутності [79, с. 25–26]. Оскільки вітчизняна теорія запобігання злочинності
на теперішній час не позбавлена дискусійних питань, починаючи від
термінологічного апарату і розкриття головних категорій до визначення природи запобіжних заходів, їх класифікації тощо, ця теза набуває
значної актуальності. Зважаючи на це та не вдаючись до аналізу предметних дискусій, під запобіганням злочинності ми розуміємо соціальну політику держави, спрямовану на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так зване загальносоціальне запобігання), а також спеціальну випереджальну практику протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів (спеціальнокримінологічне запобігання) [80, с. 16].
Вищезазначена зміна стереотипів щодо підходів до запобігання
злочинності на теперішній час втілюється у пропозиції щодо доцільності переходу до невеликих за кількістю стратегій, призначенням яких
є спроба зменшення криміногенного потенціалу суспільства, обмеження його кримінальних, деліктогенних і девіаційних проявів [79, с. 25–
26]. За допомогою таких стратегій розширюється коло суспільних
відносин, на які спрямовано кримінологічну «корекцію» та деталізуються запобіжні заходи.
Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства також
можна представити у вигляді стратегії, зміст і напрями якої буде запропоновано в наступному параграфі. Ґрунтуючись на тому, що, як вже
зазначалося, основою будь-якої стратегії запобігання злочинності є
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кримінологічна політика та зважаючи на специфіку нашого наукового
дослідження, розглянемо деякі політичні основи запобігання злочинності громадян інших держав і апатридів.
У літературі акцентується увага на тому, що міграція населення
набула своїх сучасних рис після того, як сформувалися стійкі державні утворення зі своїми сталими кордонами [334, с. 35]. Парадоксально,
але в цьому контексті міграцію можна вважати явищем, що само по собі
ці кордони заперечує [334, с. 35]. Наслідком фіксації міжнародної міграції як такої стало створення державних та міжнародних систем
обліку міграції, вироблення нової гілки внутрішньої та зовнішньої
політики держав – міграційної політики та створення цілої низки міжнародних організацій, що займаються широким діапазоном проблем,
пов’язаних із міжнародною міграцією та мігрантами – її суб’єктами
[334, с. 35].
Ми погоджуємося з О. А. Малиновською, яка зазначає, що міграційна політика – це свідомий і цілеспрямований вплив суспільства
на міграційні процеси з метою формування найбільш бажаної їх інтенсивності, спрямованості та складу на основі притаманних їм закономірностей та тенденцій [244].
Таким чином, характеризуючи загальносоціальне запобігання злочинності іноземців і апатридів, доречно казати про симбіоз двох державних політик – міграційної та кримінологічної. У результаті їх поєднання виокремлюється самостійний напрям, що має бути врахований
обома видами державних політик. Це є першою, виокремленою нами,
особливістю загальносоціального запобігання злочинності зазначених
категорій осіб.
Метою загальносоціального запобігання злочинності громадян
інших держав і осіб без громадянства можна визначити такий корегуючий вплив на перебіг процесів зовнішньої міграції та явище апатридизму в Україні, який мінімізує рівень їх кримінологічної загрози
державній безпеці України.
Складність запобігання злочинності громадян інших держав і осіб
без громадянства полягає, перш за все, у різнорідності їх контингенту,
а звідси – і безлічі факторів, що детермінують вчинення ними злочинів.
З одного боку, загальні заходи для убезпечення населення мають на меті
забезпечення правопорядку, охорону прав і законних інтересів будьяких громадян, які перебувають на території держави; з іншого боку –
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запобігання злочинності потребує специфічних підходів до різних
категорій населення, у тому числі й до зовнішніх мігрантів [42].
В умовах ієрархічного (субординаційного) облаштування життєдіяльності держави та її права причинність злочинності усувається
комплексом правових, економічних, соціальних, виховних і інших
заходів (у межах, наприклад, національних програм) [30, с. 77]. Успішність їх реалізації визначається чіткістю державної вертикалі влади,
розподілом відповідних функцій між її гілками, взаємоузгодженістю
та гармонізацією дій відповідних органів і осіб [30, с. 77].
У літературі зазначається, що одним із завдань національних держав
сучасності є пристосування до умов всесвітнього міграційного руху
[35, с. 50]. Адже, за словами вітчизняного дослідника міграції Н. П. Тиндика, протягом двох останніх століть форми міграційних процесів
переживали масштабні, безпрецедентні модифікації [371, с. 237], що
не могло не відбитися на особливостях міграційних політик і державдонорів мігрантів, і держав їх реципієнтів. В. М. Кудрявцев з цього
приводу зазначав: «…міграція населення може розглядатися як корисний процес з демографічної точки зору. Проте якщо для нього не підготовлено умов, він буде кримінологічно негативним» [223, с. 15].
Умови прийняття мігрантів будь-якої країни орієнтовані як на економічні та демографічні потреби держави прийняття, так і на культурологічні та політичні уявлення про те, хто саме з осіб та їх груп, які
прагнуть потрапити в державу, краще, гірше чи взагалі не здатен до інтеграції у приймаюче суспільство [246, с. 22]. Проте міграційна політика держави повинна відповідати міжнародно-правовим та загальновизнаним міграційним принципам, а саме: 1) свободи пересування та
вільного вибору місця як постійного, так і тимчасового проживання;
2) поваги та сприяння єдності сім’ї; 3) права на пошук та використання притулку від переслідування; 4) захисту від депортації; 5) права
мати національність та право змінювати її; 6) забезпечення потреб
у мові, культурі, звичаях та віросповіданні осіб, які належать до національних, етнічних релігійних і мовних меншин та ін. [335, с. 237].
У зв’язку з цим цілком погоджуємося зі словами В. В. Лунєєва
про те, що «…запобігання злочинності на сучасному етапі розвитку
цивілізованого світу повинне ґрунтуватися на ювелірній гармонізації
свободи та безпеки, соціально-правового контролю і суворого дотримання фундаментальних прав людини, ефективності боротьби з інтен165
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сивно зростаючою злочинністю та гуманністю боротьби з нею» [242,
с. 127]. Ця теза відбиває сутність процесу загальносоціального запобігання злочинності громадян інших держав і осіб без громадянства.
Адже Конституція України підтверджує принципи, проголошені Загальною декларацією прав людини 1948 р. і відповідно до неї «усі люди
є вільні і рівні у своїй гідності та правах» [198]. Не є винятком і право
людини на вільне пересування, також гарантоване і на національному
(ст. 33 Конституції України) [194], і на міжнародному рівні (ст. 13 Загальної декларації прав людини 1948 р. [133]). Тому цей рівень запобігання злочинності, й зокрема, злочинності вказаних категорій осіб,
є надтонкою правовою матерією, створення і підтримка функціонування якої є завданням кожної демократичної держави.
У наш час демографічна ситуація в Україні викликає певне занепокоєння. Адже з моменту проведення Всеукраїнського перепису населення у 2001 р. її населення зменшилося, за офіційними статистичними даними, із 48 до 42 млн. [363]. Причинами такого скорочення є
не лише «старіння нації» та «відтік» працездатних громадян за кордон,
а й окупація АРК, частини Донецької та Луганської областей. Тому
виправдано, що сучасний вектор міграційної політики України – це
курс на підвищення імміграції, що розглядається як засіб уповільнення депопуляції за умов вітчизняної демографічної кризи [326].
Україна має високі шанси стати асоційованим членом ЄС, і звичайно, що такі масштабні зміни вплинуть на її міграційну ситуацію [177,
с. 818]. Свобода пересування в межах ЄС потребує скоординованої
міграційної політики всіх держав-членів, але провідна роль в її визначенні належить національним парламентам [177, с. 818]. У такому
випадку модель міграційної політики України також зазнає змін [177,
с. 818]. Адже за майже три десятиліття незалежності Україна хоча і
сформувала вектор власної імміграційної політики, однак, все ж таки,
деякі її аспекти залишаються неврегульованими. Як підкреслюють
вітчизняні дослідники, зокрема, нелегальної, міграції, це пояснюється
тим, що політика попередника держави-України – УРСР у складі СРСР,
не відрізнялася гнучкістю, широкою взаємодією з країнами різних політичних режимів та базувалася на пріоритеті встановлення якомога
широкого кола заборон [262, с. 232].
Актуальним питанням залишається можливість України опинитися у ролі привабливої лакуни, яку намагатиметься використати євро166
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пейська спільнота для позбавлення надлишків міграційних потоків [35,
с. 50]. А тому виникає необхідність убезпечення держави від наслідків
такого «засилля» іммігрантами, найнебезпечнішими з яких є загострення соціального конфлікту у суспільстві між місцевим населенням та
прибулими особами, поглиблення економічної кризи у зв’язку із влаштуванням таких осіб, значне пожвавлення та збільшення обсягів
нелегальної міграції та ін.
Головні положення політики державної влади у будь-якій сфері
реалізовуються шляхом виконання таких програмних документів, як
концепції, стратегії та ін. Стосовно міграційних процесів свого часу
було розроблено Концепцію державної міграційної політики, схвалену
указом Президента України від 30 травня 2011 р. № 622/2011. Серед
стратегічних напрямів реалізації державної міграційної політики, визначених цією Концепцією, головними у сфері управління міграційними процесами можна визначити: 1) удосконалення законодавства щодо
в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, виїзду їх з України
і транзитного проїзду через її територію, а також у сфері боротьби з
нелегальною міграцією; 2) запровадження на законодавчому рівні
механізму додаткового та тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства; 3) визначення квот імміграції в Україну з урахуванням
поточної і перспективної демографічної ситуації та ситуації, що склалася на ринку праці; 4) створення для громадян України, іноземців та
осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або тимчасово перебувають на території України, умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, а також вільного залишення
території України (за винятком обмежень, що встановлюються законом); 5) протидія проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості, формування толерантного ставлення населення до мігрантів;
6) посилення взаємодії і координації діяльності державних органів,
органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері
реалізації державної міграційної політики [324].
Розуміння того, що з моменту прийняття Концепції міграційної політики України в нашій державі та світі відбулася низка знакових подій,
що істотно вплинули на міграційні процеси, призвело до переосмислення підходів до державного управління міграційними процесами та розроблення ефективних інструментів його реалізації [178, с. 58–59]. Результатом цього стала підготовка Державною міграційною службою
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України у співпраці з Представництвом Міжнародної організації міграції в Україні та Інститутом стратегічних досліджень проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії державної
міграційної політики України на період до 2025 року» (далі – Стратегія),
що було схвалено розпорядженням КМУ № 482‑р від 12 липня 2017 р.
[326]. Отже, відбулося нормативне посилення міграційної політики
України. Загалом активний розвиток міграційної політики останніми
роками пов’язаний із упевненою інтеграцією України до ЄС та наданням
відповідного фінансування з його боку [378].
Необхідно зазначити, що Концепція міграційної політики є програмним документом, що окреслює найзагальніші напрями імміграції
до нашої держави. Стратегія ж, навпаки, є більш конкретним актом,
що пропонує чіткі шляхи вирішення низки проблем у сфері міграції.
Так, цілі 4–5 Стратегії стосуються сприяння легальній міграції в Україну, узгодженій із соціальною політикою та економічним розвитком
держави та інтеграції мігрантів в українське суспільство. Також у Стратегії акцентується увага на необхідності модернізації процедур, що
забезпечують вільне пересування іноземців та осіб без громадянства,
які законно перебувають в Україні, реалізацію їх прав на тимчасове
або постійне проживання та працевлаштування з урахуванням міжнародних стандартів та кращих європейських практик, а саме: 1) отримання дозволу на імміграцію на основі законного та безперервного
проживання на території України протягом певного періоду часу;
2) врегулювання порядку видачі проїзного документа з гуманітарних
причин для іноземців, які тимчасово або постійно проживають на території України, у випадках його відсутності чи відсутності рівноцінного проїзного документа держави походження чи у зв’язку з об’єктивно
обґрунтованими причинами, за яких особа не може отримати новий
документ від компетентних органів держави громадянства (походження); 3) поступова систематизація національного імміграційного законодавства в рамках формування Міграційного кодексу України, яким
будуть врегульовуватися всі питання міграції; 4) створення в межах
розвитку єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами реєстру для автоматизованої обробки заяв, прийняття рішень про надання (відмову в наданні), продовження (відмову
в продовженні) або скасування наданих посвідок на тимчасове та постійне проживання [326].
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Після прибуття іммігрантів до держави призначення актуалізується питання про їх прийняття та взаємодію з місцевим населенням.
Процес влаштування мігрантів по‑перше, ґрунтується на соціальноекономічних заходах приймаючої держави, а по‑друге – відбувається
їх «включення» у її культурний пласт або міжкультурна взаємодія.
Таким чином, другою особливістю загальносоціального запобігання
злочинності іноземців та осіб без громадянства можна назвати його
орієнтацію на соціально-економічну сферу, що забезпечує життєдіяльність іноземця (особи без громадянства). Причому, така орієнтація повинна бути спрямована як на державу-донора іммігранта, так і на державу-реципієнта. Така дуальність пояснюється тим, що «тікаючи» від
невдоволення своїх соціально-економічних потреб в державі громадянства, іммігрант потрапляє у схожу ситуацію й в Україні, що негативно
впливає на його поведінку і може сприяти злочинній діяльності.
У європейському досвіді міграційно-правової політики сформувалося три моделі адаптації мігрантів.
1. Модель асиміляції, за якої відбувається відмова мігрантом від
відмінних рис і прийняття ним цінностей приймаючого суспільства
[389, с. 122]. Тим самим остаточне прийняття мігранта обумовлене
вимогою ототожнення з іншою культурою (Бельгія, Франція) [389,
с. 122]. У такому разі держава приймає громадян, а не общини, і приїжджий стає не безправним, хоча і не користується громадянськими
правами визначеної держави [389, с. 122].
2. Модель інтеграції, що припускає компромісне рішення, що
передбачає не поглинання на користь домінуючої культури, а змішання культур [389, с. 122]. Недоліком є те, що через факт нерівності
становища культур, між якими діють силові відносини, обумовлені
демографічними і юридичними чинниками, така модель є по суті сповільненою асиміляцією мігрантів [389, с. 122].
Відповідно до цілі 5 Стратегії Уряд України обрав шлях інтеграції
іммігрантів, зазначивши, що інтеграція – це включення іммігрантів
в економічне, суспільно-культурне і політичне життя держави [326].
Метою інтеграції є створення для іммігрантів умов для самостійного
існування, пов’язаного з використанням можливостей, які створюються на ринку праці, у системі освіти та медичних послуг, а також участю в суспільному житті та використанням громадянських прав з урахуванням культурних та релігійних потреб [326]. Для забезпечення
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успішної інтеграції іммігрантів в українське суспільство необхідно
забезпечити:
– підвищення рівня співпраці із середовищем іммігрантів у процесі інтеграції, у тому числі шляхом створення консультативних/експертних рад за їх участю, залучення до розроблення законодавства,
державних програм із питань інтеграції та імміграції тощо [326];
– продовження інтеграційної підтримки вразливих груп іммігрантів (наприклад, жертв торгівлі людьми, неповнолітніх без супроводу,
людей похилого віку) [326];
– організацію вивчення мігрантами державної мови [326];
– розроблення програм адаптації для дітей мігрантів до освітньої
системи в Україні [326];
– провадження освітньої та просвітницької діяльності з формування в суспільстві атмосфери терпимості та культури міжнаціональних
стосунків, протидії расизму і ксенофобії [326];
– чітке розмежування повноважень та водночас координацію дій
ДМС, Мінсоцполітики, інших органів державної влади щодо питань
інтеграції [326].
Державна політика інтеграції мігрантів здійснюється відповідно
до застарілого, але на теперішній час чинного Плану заходів щодо
інтеграції мігрантів в Українське суспільство на 2011–2015 рр., затвердженого розпорядженням КМУ № 653‑р від 15 червня 2011 р. [311].
3. Модель включення, що є включенням у приймаюче суспільство
людини разом з її особливостями, але при одночасній вимозі підпорядкування загальноприйнятним нормам (Велика Британія, Нідерланди, ФРН, Греція) [389, с. 122]. Із тим, щоб протистояти небезпеці відособлення общин та національних меншин, деякі з перелічених країн
розробили ліберальні умови вступу до громадянства і визнали за національними меншинами деякі громадянські свободи [389, с. 122].
Про результативність застосування того чи іншого виду міграційної
політики свідчить рівень злочинності громадян інших держав (а за виокремлення окремої статистики, і рівень злочинності апатридів).
Так, дослідники стану злочинності у Франції відзначають, що
частка іммігрантів у населенні держави не справляє значного впливу
на стан злочинності, проте економічні умови проживання іноземців
сприяють тому, що безробітні іммігранти частіше вчиняють злочини,
аніж безробітні громадяни Франції [2].
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У ФРН у світлі надінтенсивних імміграційних потоків біженців
протягом 2016–2017 рр. простежувалася тенденція до того, що кількість
підозрюваних у вчиненні злочинів біженців, шукачів притулку та нелегальних мігрантів зросла на 50 %, а також відмічається, що мігранти
значно схильні до вчинення злочинів повторно [8].
Отже, на теперішній час важко казати про дієвість політики інтеграції мігрантів, курс на яку закріплено в Стратегії, так як офіційні статистичні дані свідчать, все ж таки, про зростання показників злочинності
громадян інших держав і апатридів. Досвід держав ЄС останніми роками може мати певні хиби у зв’язку із посиленням інтенсивності потоків
біженців. Практика реалізації міграційної політики «північного сусіда» –
РФ свідчить про те, що там іноземці вчиняють, за даними МВС РФ,
приблизно 2 % від загальної кількості зареєстрованих злочинів [358].
Але, на нашу думку, мова йде про явища, що не можна співставляти між
собою. Міграційна політика європейських держав вироблялася століттями, а РФ має значні відмінності із Україною як за розміром території,
так і за організацією державного управління (мається на увазі дворівнева система: загальнодержавна та суб’єктів Федерації).
Другим блоком цілей Стратегії є її положення у сфері запобігання
нелегальній міграції (Цілі 6–11), що передбачають: 1) ефективне використання системи видачі віз та можливостей консульських установ
для управління міграцією (а саме – досягнення оптимального балансу
між надійним виявленням осіб, які можуть становити загрозу безпеці,
та потенційних мігрантів з неврегульованим статусом і швидкою/безперебійною обробкою візових анкет; 2) здійснення прикордонного
контролю осіб, адаптованого до змінних міграційних потоків та можливостей інтегрованого управління кордонами; 3) посилення контролю
за дотриманням міграційного законодавства всередині країни (із зважанням на дотримання фундаментальних прав і свобод людини та розрахунком інтенсивності й видів втручання, які мають бути пропорційні
ризикам нелегальної міграції та можливим загрозам від виникаючих
порушень); 4) забезпечення поваги до людської гідності осіб, що повертаються, заохочуючи їх до добровільного повернення; 5) запровадження належного механізму та програм регуляризації (легалізації, міграційної амністії)1 іммігрантів з неврегульованим статусом [326].
1
Примітка. Регуляризація (легалізація, міграційна амністія) – це державна програма, відповідно до якої держава дає можливість іноземцям, які перебувають в ній з
порушенням законодавства, отримати законний статус [326].
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Таким чином, зважаючи на загальні положення сучасної міграційної політики, відзначимо, що вона має значний кримінологічний потенціал, чітка реалізація якого сприятиме зниженню показників злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні. До того ж,
у літературі підкреслюється, що на теперішній час актуальним є поєднання окремих елементів кримінологічної практики з державною
політикою [287, с. 509], що відкриває нові перспективи для її вдосконалення.
Необхідно також зазначити, що Україна має безвізовий режим із
державами СНД. В ніч на 11 червня 2017 р. запрацював безвізовий
режим між Україною та державами ЄС (окрім Великої Британії та Ірландії), а також Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією,
які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС [48]. Такі обставини не можуть не впливати на стан злочинності в державі. Ми
стаємо більш «відкритими», а отже, і доступними. Спрощений шлях
відкрився не лише для законослухняних осіб, а й для осіб із криміногенним інтересом.

4.2. Спеціально-кримінологічні заходи
запобігання злочинності іноземців
та осіб без громадянства
Рівень загальносоціального запобігання злочинним проявам є основою для побудови і ефективної дії системи спеціально-кримінологічного запобігання злочинності [44, с. 165]. Між загальносоціальним та
спеціально-кримінологічним запобіганням злочинності можна виокремити такі зв’язки: 1) першість виконання заходів загальносоціальної
профілактики злочинів дає можливість переконатися в їх ефективності / не ефективності; 2) загальні заходи є основою інших методів впливу, створюють умови для їх здійснення; 3) одночасно загальні заходи
випробовують позитивний вплив правильно організованої спеціальнокримінологічної профілактики; необхідність у застосуванні спеціальнокримінологічних заходів зумовлюється лише з урахуванням інформації
про інтенсивність і види загальних заходів, що застосовуються до конкретного об’єкта [248, с. 36].
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Як вже зазначалося, запобігання злочинності – активний напрям
міжнародного співробітництва і кооперації. Окрім функціонування
спеціалізованих органів у цій сфері (наприклад, Інтерпол, Європол,
МОМ та ін.), на особливу увагу заслуговує діяльність Організації
Об’єднаних Націй (далі – ООН). Саме ООН ініціювала та підтримує
таку форму міжнародної взаємодії із протидії злочинності, як конгреси ООН по запобіганню злочинності та кримінальному правосуддю.
Їх результатом є не лише періодичне (раз на п’ять років) підсумування
співробітництва держав світу у сфері протидії злочинності, а й пропозиція нових стратегій із запобігання її різним проявам та фоновим
явищам, що з ними пов’язані [80, с. 106–107].
У літературі зазначається, що при розробці таких конкретних запобіжних стратегій слід виходити зі світового досвіду превентивної діяльності, а також із кримінологічної обстановки, стану злочинності,
рівня криміногенного потенціалу суспільства, розробки теорії кримінології і, зокрема, теорії запобігання злочинності, зі ступеня ресурсного
забезпечення, міжнародного співробітництва та ін. [85, с. 30–31]. Також
доцільно використовувати ресурс таких, запропонованих в результаті
роботи VІІ Конгресу ООН із запобігання злочинності і поводження з
правопорушниками (м. Мілан, 26 серпня – 6 вересня 1985 р.) стратегій
як: стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень; стратегія втручання при кризових ситуаціях; стратегія виховнозапобіжної та інформаційної роботи з населенням; стратегія віктимологічного захисту населення та стратегія залучення громадськості до запобігання злочинності [85, с. 31–38; 96, с. 64; 197, с. 83–101]. Перелічені стратегії відповідають загальноприйнятому у вітчизняній кримінології спеціально-кримінологічному рівню запобігання злочинності.
Спрямованість спеціально-кримінологічного запобігання злочинності визначається його об’єктом, під яким ми розуміємо криміногенні чинники; детермінанти вчинення злочинів; криміногенні середовища і ситуації; окремі особи або контингент осіб, поведінка яких містить
реальну можливість вчинення злочину [301, с. 364]. Отже, відповідно
й об’єктом спеціально-кримінологічного запобігання злочинності
громадян інших держав і апатридів є детермінанти такої злочинності
та особа злочинця-іноземця і злочинця-особи без громадянства.
Проаналізувавши у попередніх розділах стан злочинності громадян
інших держав і апатридів, особу таких злочинців, а також детерміна173
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ційний комплекс їх діянь, вважаємо так званий «підготовчий» етап із
загальної характеристики об’єкту впливу спеціально-кримінологічного запобігання завершеним. Із огляду на викликану часом переорієнтацію поглядів науковців на викладення головних положень спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у виді певних стратегій,
зауважимо, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності
громадян інших держав і осіб без громадянства також доцільно розглядати у виді стратегії – стратегії зменшення можливостей вчинення
злочинів іноземцями і апатридами в Україні.
Головним суб’єктом спеціально-кримінологічного запобігання злочинності іноземців і апатридів є державні інституції. Адже саме держава надійно гарантувала собі монопольне становище на ринку надання безпекових послуг у сфері охорони й захисту населення від кримінальних загроз в силу своїх організаційних, кадрових та ресурсних
можливостей [168, с. 125]. Однак не слід забувати й про запобіжний
потенціал діаспор та інших об’єднань за національною ознакою.
Головною особливістю застосування запобіжних заходів до іммігрантів є їх звужений, порівняно із аналогічними заходами, адресованими місцевому населенню, обсяг [32, с. 147]. Це пояснюється тим,
що: 1) застосування таких заходів обмежене прибуттям у державу
призначення іммігрантів із уже, як правило, сформованою життєвою
позицією, орієнтованих на власні сили та особистий вибір лінії поведінки в іншій державі, а це – психологічний матеріал, що важко піддається зовнішньому, запобіжному (профілактичному) впливу; 2) середній строк перебування таких осіб у країні є незначним для організації профілактичної роботи з ними; 3) їх масив важко, навіть неможливо, об’єднати у колективи з метою здійснення профілактичної роботи1; 4) наявність слабкого зв’язку з діаспорою, або, навпаки, закритість
деяких етнічних общин не дозволяє використовувати їх формальні
структури у виді громадських об’єднань для профілактики злочинності цих категорій осіб [32, с. 147].
Розглянемо головні напрями стратегії зменшення можливостей
вчинення злочинів іноземцями й апатридами.
Адміністративний (організаціно-управлінський) напрям. Є надзвичайно широким за обсягом напрямом і охоплює питання від орга1
Примітка. Про труднощі типології і класифікації злочинців-іноземців та злочинців-апатридів було зазначено у параграфі 2.2.
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нізації управління державними кордонами України до обліку іммігрантів на території держави.
На теперішній час управлінські аспекти у сфері охорони державного кордону здійснюються з урахуванням європейської практики
організації співпраці в реалізації державної політики із убезпечення
державного кордону [395, с. 12]. Зокрема, у діяльність уповноважених
органів уведено поняття «інтегроване управління кордонами» [395,
с. 12]. До того ж, таке управління кордонами розглядають як комплексну відповідь на глобальні, регіональні, національні виклики
безпеці в прикордонній сфері, до яких віднесено комплекс питань з
імміграції (нелегальної, трудової або економічної, соціальної адаптації) [395, с. 12].
Розпорядженням КМУ № 1149‑р від 28 жовтня 2015 р. схвалено
Концепцію інтегрованого управління кордонів [325], а розпорядженням
№ 626‑р від 31 серпня 2016 р. – План заходів щодо її реалізації [310].
Метою Концепції інтегрованого управління кордонів є підвищення
ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону, запровадження європейських стандартів інтегрованого
управління кордонами щодо:
1) забезпечення охорони державного кордону, пропуску в установленому порядку через державний кордон осіб, транспортних засобів і
вантажів, провадження інформаційної та оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та здійснення запобіжних заходів;
2) провадження суб’єктами інтегрованого управління кордонами
діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (розслідування) транскордонних злочинів;
3) координації діяльності компетентних державних органів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону;
4) розвитку міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва;
5) забезпечення належного функціонування і вдосконалення чотирирівневої системи контролю за в’їздом та перебуванням в Україні
іноземців та осіб без громадянства:
– у країнах походження незаконних мігрантів (під час оформлення
віз для в’їзду в Україну);
– у державах, що межують з Україною (під час забезпечення прикордонного співробітництва);
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– у пунктах пропуску через державний кордон та поза ними (під
час здійснення прикордонного контролю і забезпечення охорони державного кордону поза пунктами пропуску);
– в Україні (під час тимчасового перебування іноземців та осіб
без громадянства щодо дотримання правил такого перебування) [325].
Окрім змін в адміністративному регулюванні державного кордону
Україна націлена і на будування фізичних перешкод перетину її кордону, а саме – будівництво стіни на російсько-українському кордоні
[95]. Такий захід сприятиме перешкоджанню нелегальної міграції
у східному напрямі з держави та зі східного напряму в Україну, зменшенню рівня та обсягів контрабанди (у тому числі за участю іноземців
і апатридів) тощо.
До адміністративних заходів, що обмежують зовнішню міграцію,
належить встановлення квоти імміграції в Україну (відповідно до ЗУ
«Про імміграцію» [315], Порядку формування квоти імміграції та Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і
поданням про його скасування та виконання прийнятих рішень [313]).
Квотування імміграції – захід, що спрямований на регуляцію якості
потоків зовнішніх мігрантів і, частково, їх кількісної складової. Квота
імміграції затверджується кожен рік КМУ (наприклад, на 2018 р. квота імміграції була встановлена розпорядженням КМУ № 254‑р від 18
квітня 2018 р. [303]).
Законодавець передбачив і долю тих мігрантів, яких було затримано за порушення міграційного законодавства. Так, відповідно до 32 ЗУ
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773‑VI [320] та п. п. 4.1, 4.2 Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб
без громадянства, затвердженої наказом МВС України, Адміністрації
ДПС України, СБ України від 23.04.2012 р. № 353/271/150 [308], іноземці та особи без громадянства, які відповідно до рішення суду підлягають примусовому видворенню за межі України, відшкодовують
витрати, пов’язані з видворенням, в установленому законом порядку.
Якщо зазначені іноземці та особи без громадянства не мають коштів
для відшкодування витрат, пов’язаних із видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок державного бюджету.
Законодавством України також передбачено, що фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали іноземців та осіб без гро176
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мадянства, влаштовували їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення строку перебування, за рішенням суду в установленому законом порядку відшкодовують витрати, завдані державі внаслідок видворення зазначених
іноземців та осіб без громадянства.
Але на практиці витрати, пов’язані з примусовим видворенням
іноземця чи особи без громадянства, лягають тягарем на державний
бюджет України. Та через брак коштів або через неможливість подальшої депортації нелегальних мігрантів до країни їх походження (у разі,
наприклад, не встановлення цих країн) чи використання нелегальними
мігрантами процедури набуття статусу біженця, по суті, перетворюється на їх накопичувач. Через це посилюється загроза перетворити
нашу країну на своєрідний відстійник мігрантів та територію їх поступової натуралізації [110, с. 30]. Статистика виконання примусових
видворень цілком підтверджує цю тезу. Так, усього по нелегальним
мігрантам у 2017 році винесено 11 709 рішень (про добровільне повернення, примусове повернення, примусове видворення, заборону
в’їзду в Україну та поміщення в ПТПІ), з яких 376 – про примусове
видворення з України. Фактично протягом року було видворено у примусовому порядку з нашої держави 214 нелегальних мігрантів [293].
Із перебуванням на території нашої держави в іноземців та осіб
без громадянства виникає низка й інших, «побутових» адміністративних питань. Зокрема, вирішуючи питання житлового забезпечення,
іммігранти нерідко орендують житло. Однак, за інформацією Представництва МОМ в Україні, такий варіант проживання пов’язаний з
певними труднощами, зокрема, неможливістю отримати реєстрацію
за місцем проживання, оскільки власники житла, яке вони орендують,
не погоджуються реєструвати іноземців у своїх помешканнях [256].
Відсутність реєстрації ускладнює доступ іноземців до послуг освіти,
охорони здоров’я, адміністративних послуг. Також нерідко іноземці
платять за житло вищу ціну, ніж місцеві жителі [256]. Крім того, при наданні послуг оренди власники житла надають перевагу громадянам
України [256]. До того ж, обліку зовнішніх мігрантів та місцевих жителів-апатридів перешкоджає і ставлення населення до реєстрації
місця проживання як до не обов’язкової процедури [254].
У межах здійсненого нами анкетування працівників правоохоронних
органів респондентам було запропоновано виокремити заходи, що спри177
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яли б запобіганню злочинності іноземців і осіб без громадянства в адміністративній сфері. Як зміни у структурі чи повноваженнях органів
державної влади правоохоронці запропонували: створення окремої
служби для контролю за іноземцями; введення уніфікованої системи
обліку іноземців, які перебувають на території України; здійснення профілактичних заходів, метою яких буде інформування громадян інших
держав про особливості законодавства України та життя в цій державі
(норм поведінки, звичаїв, менталітету українців); при в’їзді на територію
України проведення роз’яснювальної роботи з іноземцями щодо особливостей кримінальної відповідальності за законодавством України;
посилення заходів із запобігання нелегальної міграції шляхом кооперування органів Міграційної служби України, Національної поліції України, СБ України та Державної прикордонної служби України; більш
суворе дотримання процедур проходження митного контролю; вдосконалення контролю державного кордону при перетині його іноземцем
(обов’язкове з’ясування інформації про те, де він планує зупинитися,
за можливості – надання точної адреси) із доступом правоохоронних
органів до цієї інформації; оснащення працівників державних органів
технікою, програмним забезпеченням; розширення повноважень та
можливостей підрозділів, які займаються міграційними питаннями
в Україні (наприклад, надання їм доступу до іноземних баз даних); анулювання дозволу на проживання в Україні у випадку вчинення злочинів
та інших правопорушень, а також у разі зміни місця проживання і неповідомлення про це компетентних органів для внесення змін; погодження всіх видів на проживання, оформлення запрошень (приватних, службових, туристичних), у т. ч. і отриманих раніше у випадку втрати, з органами СБ України; активізація роботи щодо запобігання нелегальній
міграції; боротьбі з корупцією в органах Міграційної служби України;
розроблення методики співпраці СБ України, Національної поліції,
Державної прикордонної служби і Державної міграційної служби України щодо порядку ідентифікації іноземців [172, с. 100].
Для удосконалення протидії злочинності зазначених категорій осіб
у літературі пропонується:
1) створення системи міграційного контролю на території України
за іноземцями, які в’їхали на навчання, працевлаштування, з приватною
та туристичною метою [108, с. 102], тобто тими, хто при в’їзді в Україну вказав певний фіксований строк свого перебування в державі;
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2) упорядкування механізму контролю за поселенням іноземних
громадян у готелях та придбання ними проїздних документів, зокрема,
лише за наявності відміток про перетинання кордону в паспортних
документах/міграційних картках [108, с. 102];
3) удосконалення механізму визначення квот на працевлаштування
іноземців в Україні та ін. [108, с. 102].
Вважаємо, що перелічені заходи є цілком реальними для втілення
у життя та підтримуємо їх впровадження у практику.
Однією із запорук успішного запобігання злочинності громадян
інших держав та осіб без громадянства в Україні є міжнародне співробітництво у цій сфері. Для здійснення цієї мети у структурах правоохоронних органів виокремлюються спеціальні підрозділи. Так, у МВС
України виокремлено Департамент міжнародного співробітництва та
євроатлантичної інтеграції, функціями якого є:
• забезпечення взаємодії із закордонними дипломатичними установами України, організація та координація роботи представників МВС
у складі закордонних дипломатичних установ України, а також забезпечення взаємодії із дипломатичними представництвами іноземних
держав в Україні та представниками правоохоронних органів іноземних
держав;
• забезпечення дотримання інтересів України під час участі в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, з питань,
що належать до компетенції МВС;
• здійснення реалізації заходів, пов’язаних з участю в довгострокових міжнародних програмах та проектах у галузі правоохоронної
діяльності;
• здійснення інформаційної взаємодії з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством (OLAF);
• участь у реалізації заходів галузевого співробітництва з Європейським Союзом та в роботі з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
• розкриття та вдосконалення договірно-правової бази міжнародного співробітництва МВС, здійснення нагляду за виконанням МВС,
Національною гвардією України, центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ, міжнародних договорів України;
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• здійснення заходів щодо залучення для потреб МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ,
міжнародної технічної допомоги, яка надається іноземними державами
та міжнародними організаціями;
• організація міжнародних зустрічей за участі керівництва МВС,
забезпечення підготовки відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів та здійснення заходів із метою реалізації досягнутих домовленостей;
• забезпечення дотримання основних положень Державного Протоколу та загальновизнаних у міжнародній протокольній практиці норм
на прийомах МВС іноземних делегацій [103].
Натепер, у світлі євроінтеграційних процесів, відбувається також
посилення співробітництва України і ЄС, зокрема, з питань запобігання нелегальній міграції. Україна здійснює співпрацю з Європолом
[323; 377], Європейською агенцією з питань управління оперативним
співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС
(FRONTEX) [333] та ін.
Нормативний напрям. Нормативне регулювання зовнішньої міграції, порядку перебування на території України іммігрантів та осіб
без громадянства, забезпечення їх прав і свобод – значний за обсягом
пласт норм вітчизняного та міжнародного законодавства.
У сфері боротьби зі злочинністю на міжнародному рівні свого часу
Україна започаткувала співробітництво з низкою держав щодо надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах: КНР, Республікою Польща, Литовською Республікою, Республікою Молдова,
КНДР та ін. [257]. Однак натепер досі майже не налагоджено договірних відносин з питань протидії злочинності з країнами Південної і
Центральної Америки та Африканського континенту [131, с. 18].
Нормативні положення про співробітництво суб’єктів міжнародних
відносин є інститутом, який регулює відносини самостійних суб’єктів
міжнародних відносин (суверенних держав), їхніх офіційних представників (правоохоронних, судових органів) при взаємодії щодо вирішення питань, що стосуються конституційних матеріально-правових,
процедурних (процесуальних) і організаційних аспектів встановлення,
забезпечення і реалізації кримінальної відповідальності та інших за180
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ходів кримінально-правового впливу, запобігання злочинів та усунення їх негативних соціальних наслідків [131, с. 21]. У його складі, підпорядковуючись загальним цілям і принципам, взаємодіють приписи,
що належать двом відносно самостійним правовим системам (міжнародному праву та праву внутрішньому) [131, с. 21].
На національному рівні врегулювання міграційних процесів вже
давно пропонується здійснити шляхом систематизації відповідних норм
законодавства. Щодо форм такої систематизації, то на початкових
стадіях цього процесу А. П. Мозоль вважає доцільною використання
такої форми як інкорпорація, із поступовим переходом до його кодифікації [258, с. 37].
Систематизацію законодавства слід розглядати як один із засобів
поліпшення міграційно-правового регулювання, що сприятиме впорядкуванню відповідних юридичних інститутів, усуненню протиріч
у змісті правових норм, вилученню застарілих та створенню нових
норм права, що відповідатимуть потребам суспільного розвитку України [259, с. 121]. Міграційний кодекс призведе до єдиної цілісної системи міграційні норми, що забезпечать правовий вплив на суб’єктів
міграційних процесів, визначатиме їхню правову поведінку в різних
ситуаціях [259, с. 121]. Поступова систематизація національного імміграційного законодавства в рамках формування Міграційного кодексу
України, яким будуть врегульовуватися всі питання міграції передбачено як один із стратегічних напрямів державної міграційної політики
на період до 2025 р. [326].
Під час анкетування співробітники правоохоронних органів вважали за доцільне внесення таких змін в чинне законодавство: внесення змін до чинного КПК України (наприклад, серед явних недоліків
КПК указані складність проведення досудового розслідування, продовження чи збільшення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру); введення візового режиму для всіх держав; посилення адміністративної складової міграційних процесів (наприклад,
зміна імміграційної політики України; посилення вимог для отримання дозволу на в’їзд на територію України, обмеження імміграції в Україну, посилення відповідальності за порушення норм міграційного законодавства і порядку перебування на території України, введення
умови внесення грошової застави при в’їзді на територію України,
посилення вимоги щодо перебування на території України та спрощен181
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ня процедури анулювання дозволу на перебування); перегляд процедури отримання статусу біженця; ускладнення порядку отримання
громадянства України [172, с. 99–100].
Із станом злочинності іноземців та осіб без громадянства й її запобіганням тісно пов’язане таке науково-практичне питання як впровадження інституту кримінального проступку [354, с. 133]. Один із напрямів впровадження інституту кримінальних проступків полягає
у виключенні з системи юридичної відповідальності адміністративної
відповідальності за низку правопорушень, не виключено, що й у сфері зовнішньої міграції, та запровадження таких посягань, як кримінальні проступки у законі про кримінальну відповідальність [354, с. 133].
Крім суто правових питань (зокрема, зміна структури КК України і
повторення Загальної частини КК у Законі про кримінальні проступки,
що не відповідає принципу мінімізації нормативного матеріалу; ускладнення правозастосовної практики через складність відмежування
різних видів караних діянь тощо) виникають питання і про підрахунок
рівня злочинності [354, с. 133–134] та її статистичну картину. Це стосується як загальної злочинності в державі, так і її проявів, зокрема.
У тому числі й зміни у характеристиці злочинних проявів громадян
інших держав та осіб без громадянства.
Інформаційний напрям стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів іноземцями й апатридами охоплює два вектори: 1) інформаційне забезпечення державних і правоохоронних органів щодо
стану зовнішніх міграційних процесів та суб’єктів імміграції і 2) інформування іноземців.
Загалом систему інформаційного забезпечення міграційної сфери
можна визначити як сукупність інформаційних утворень суб’єктів
реалізації державної міграційної політики, спрямованої на забезпечення національної безпеки [272, с. 156]. Слід також констатувати досить
високий рівень розробленості декларативних норм, що визначають
інформаційну складову реалізації державної міграційної політики, однак ще потребує розробки внутрішня структура інформаційної системи забезпечення міграційної політики та інтегративні засади спільного використання баз даних окремих відомств-учасників забезпечення
національної безпеки в міграційній сфері [272, с. 156].
Фіксація інформації про мігранта після перетину ним державного
кордону (незалежно від легальності такого перетину) є надзвичайно
182

4.2. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності іноземців...

важливою. Науковцями зазначається, що зміцнення міжнародного
співробітництва України з іншими країнами у таких галузях як автоматизований обмін інформацією стосовно мігрантів і такого, наприклад, засобу адміністративної відповідальності як видворення, потребує особливої уваги [348, с. 161].
Про створення єдиного банку даних за існуючими потоками мігрантів в Україні говорить і дослідник регулювання міграційних процесів С. О. Мосьондз. Створення такого банку даних забезпечить добір
науково-обґрунтованої інформації для регулярного проведення прогнозних розрахунків, експертних оцінок і соціологічних досліджень.
До того ж, його формування узгоджується з роботою, державних органів з впровадження в Україні загальнодержавної системи автоматизованого документування й обліку населення [261, с. 204].
Але це все мова йде про загальні, «міграційні бази». Нами вже зазначалося, що вузько спеціалізована інформаційна підтримка щодо
характеристики іноземців і апатридів нагально необхідна правоохоронцям для здійснення їх посадових обов’язків. Адже інформаційне
забезпечення кримінологічно значущою інформацією суб’єктів запобігання злочинності – одна з основ боротьби з нею. На необхідності
створення такої комплексної інформаційної системи як заходу протидії
злочинності наголошують і правоохоронці, пропонуючи створення
єдиної електронної уніфікованої бази даних з доступом до неї працівників правоохоронних органів (із зазначенням біографічних даних,
ідентифікаційних ознак, фото, інформації про родичів, близьких тощо)
як один із заходів запобігання зазначеним злочинам [172, с. 100].
Для мігрантів інформаційне забезпечення особливо важливе,
оскільки будь-хто серед них не лише змінює місце проживання, але й
потрапляє з одного соціального середовища до іншого [272, с. 153].
Проблеми адаптації, житла, працевлаштування, забезпечення прав та
свобод – найважливіша інформація, якої потребує мігрант [272, с. 153].
До цього ще слід додати базові знання державної мови або гарантію
мовної підтримки з боку представницьких органів держави походження іноземця або особи без громадянства чи діаспори.
Антикорупційний напрям. Зважаючи на ґрунтовну боротьбу з
корупцією в Україні і в публічній, і в приватній сфері, вважаємо за необхідне підкреслити значущість такої діяльності виокремленням антикорупційного напряму в запобіганні злочинності іноземців та осіб
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без громадянства. Адже перебування іммігранта в Україні пов’язане із
отриманням певних документів, як і життя апатрида в державі. Нелегальні мігранти підживлюють сферу корупції в рази, особливо у випадках, коли їх потрапляння в Україну прямо залежало від «зацікавлених» працівників, зокрема, Державної прикордонної служби чи Національної поліції.
Засади Антикорупційної політики в Україні визначаються чинним
Законом України «Про засади антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14.10.2014
№ 1699‑VII [306]. Окремого напряму запобігання корупції у міграційній сфері законом не виокремлено. Він охоплюється іншими напрямами запобігання корупції (наприклад, створенням доброчесної публічної
служби, запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади,
запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції) [306].
Боротьбу з корупцією в ОДВ та ОМС на всіх рівнях відзначили як
один із заходів запобігання злочинності громадян інших держав і апатридів респонденти нашого анкетування [172, с. 99].
Однак, на нашу думку, спеціалізований програмний (концептуальний) антикорупційний документ у сфері міграції (як внутрішньої, так
і зовнішньої) сприятиме якості боротьби з корупцією в Україні, у зв’язку
з чим обумовлюється нагальність його розробки та прийняття.
Правоохоронний напрям. Відповідно до результатів проведеного
нами анкетування, працівники Національної поліції та СБ України
звертають увагу на такі два блоки запобіжних заходів, пов’язаних із
виконанням їх професійних обов’язків:
І. Зміни у структурі, комплектуванні чи повноваженнях системи
правоохоронних органів України, в тому числі: вирішення кадрового
питання (розширення штату компетентними особами, стабілізація
грошового забезпечення); створення спеціальних підрозділів для розслідування злочинів, учинених іноземцями; покращення матеріальнотехнічного забезпечення підрозділів Національної поліції України;
проведення ретельної перевірки наявності відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності під час перетину державного
кордону України іноземцями й апатридами; створення реальної можливості заборони виїзду іноземця або апатрида за межі населеного
пункту в разі підозри у вчиненні злочину; налагодження системи
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співпраці з правоохоронними органами інших держав; спрощення процедури видачі злочинців; налагодження взаємодопомоги між структурними підрозділами Національної поліції1 та силовими структурами
взагалі; спрощенні порядку оголошення у розшук; після проведення
досудового розслідування здійснення екстрадиції злочинців-іноземців;
після відбуття покарання іноземцем – його негайна депортація без права повернення в Україну або заборона в’їзду на певний строк; підготовка спеціалізованих юридичних кадрів (зокрема зі знанням іноземних
мов); подальше реформування правоохоронних органів та ін. [172,
с. 100–101].
ІІ. Здійснення заходів у межах наявних повноважень державних і
правоохоронних органів, а саме: проведення профілактичних бесід
ДОП з іноземцями та апатридами, які проживають на території підвідомчої їм дільниці; проведення профілактичних бесід з головами діаспор
на тему запобігання злочинності та поведінки іноземців на території
України із подальшою передачею такої інформації на загальних зборах
общини; перевірка ДОП разом із співробітниками ДМС України місць
проживання іноземців; посилення роботи оперативних працівників
Національної поліції щодо сфери розслідування злочинів іноземців і
апатридів та ін. [172, с. 100–101].
Ми підтримуємо зазначені пропозиції працівників правоохоронних
органів та вважаємо, що їх реалізація на практиці сприятиме зниженню рівня злочинності іноземців і апатридів в Україні.
Етнічний напрям. У літературі відзначається, що без врахування
історичних, культурних особливостей, політичної та економічної системи держав, з яких прибули іммігранти, та взаємовідносин між державою їх походження (проживання) і державою-реципієнтом запобіжні заходи можуть бути недостатньо ефективними [101, с. 100].
Роль діаспори або об’єднань за національною ознакою у запобіганні злочинності – це формування, перш за все, поваги до законодавства
держави прийняття, звичаїв суспільного життя в ній та відшукування
балансу між національним темпераментом і менталітетом народів та
суспільними нормами держави-реципієнта. Адже згуртованість осіб
певної національності поза межами рідного краю перетворює їх на мі1
Примітка. Мова йде про удосконалення реалізації на практиці вже чинних нормативних актів МВС України, як [318] та розробка нових нормативних положень у цій
сфері.
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крогрупи з визначеними правилами, авторитетами, прагненнями.
Кожний етнос у цивілізованому суспільстві дбає про імідж свого народу і Вітчизни.
Запобіжна роль діаспор в Україні виявляється через, по‑перше,
регулювання норм поведінки її представників всередині діаспори та,
по‑друге, у співпраці з ОДВ, ОМС та правоохоронними органами,
спрямованій на профілактику злочинності серед її членів. Як правило,
ОДВ, ОМС і правоохоронні органи «діють» через голів місцевих осередків діаспор, проводячи з ними зустрічі, профілактичні бесіди,
укладаючи договори про співпрацю.
Запобігання злочинності громадян інших держав і осіб без громадянства також має чітко виражену регіональну спрямованість. Інтенсивність зовнішніх міграційних потоків у різних адміністративно-територіальних одиницях України різна. Як вже зазначалося під час
аналізу географії злочинності іноземців та осіб без громадянства,
злочинність цих категорій осіб тяжіє до прикордонних областей із
окремим акцентом на столиці України. Тому заходи запобігання злочинності громадян інших держав і апатридів також повинні мати свою
регіональну специфіку.
Запобігання злочинності в регіонах – це об’єктивно зумовлена
кримінологічна стратегія і один із напрямів регіональної кримінологічної політики [17, с. 8]. Тому у державних стратегіях (програмах)
забезпечення публічної безпеки (раніше – профілактики правопорушень) прикордонних регіонів (наприклад, Харківська область) передбачається моніторинг міграційних потоків та удосконалення системи
контролю міграційних процесів з метою зниження рівня нелегальної
міграції [137]. Проте, на нашу думку, необхідно розширити стратегічний напрям у сфері міграції. Протидії потребує не лише нелегальна
міграція, а й негативні наслідки зовнішньої міграції, зокрема й зміни
у стані злочинності регіону.
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності громадян
інших держав і осіб без громадянства повинне відбуватися й на індивідуальному рівні, що має, в першу чергу, спрямованість на їх
адаптацію в Україні. Однак у зв’язку з різною тривалістю перебування зовнішніх мігрантів на території нашої держави закономірно постає питання: яка кількість з них та в якій мірі потребує адаптації
в українському суспільстві? Адже при короткостроковому перебуван186
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ні в державі доцільніше говорити про пристосування до них. Тому
заходи індивідуального запобігання злочинності громадян інших
держав і осіб без громадянства повинні мати глибокий профілактичний характер.
Головним завданням індивідуального запобігання злочинності є
усунення загрози потенційного злочину [80, с. 39]. При розгляді злочинності зовнішніх мігрантів і апатридів (зокрема тих, для яких Україна є місцем постійного проживання), потенційність загрози вчинення
злочину для осіб, що не мають за мету злочинну діяльність, полягає у:
незнанні норм законодавства держави прийняття (головним чином,
кримінального), дезорієнтації у мовно-культурній сфері, відсутності
підтримки з боку співвітчизників та місцевого населення тощо.
Серед заходів індивідуального запобігання злочинності виділяють:
переконання, надання допомоги, примус [80, с. 41].
І. Заходи переконання –це процес логічного обґрунтування особі
думки про відмову від продовження криміногенної поведінки, злочинних намірів, антигромадських настанов [80, с. 41]. Стосовно іноземців та осіб без громадянства такі заходи можуть застосовуватися
переважно до тих, хто тривалий або постійний час перебувають на території України. Профілактична робота у цьому разі лягає на плечі
ДОП, їх помічників та громадськості.
ІІ. Заходи соціальної допомоги: працевлаштування, поліпшення
побутових умов, зміна способу життя шляхом підвищення соціального статусу, освіти, отримання престижної спеціальності, лікування,
встановлення корисних контактів, вибору життєвих перспектив тощо
[80, с. 41].
На заходи саме цієї підгрупи заходів індивідуального запобігання
акцентували увагу правоохоронці, які були респондентами нашого
опитування. Зокрема, вони пропонували: 1) розробку соціальної реклами правомірної поведінки, у тому числі й іноземців, на території
України; 2) ознайомлення іноземців із інформацією про невідворотність
покарання за недотримання норм міграційного законодавства та вчинення злочину на території України у виді інформаційних плакатів,
листівок, через соціальні мережі, сайти державних установ, посольств,
консульств та ін.; 3) сприяння ліквідації тіньового сектору занятості
шляхом обов’язкового офіційного працевлаштування іноземців в Україні; 4) закріплення за іноземцями перекладачів (на зразок Центру без187
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оплатної правової допомоги); 5) покращання соціальної сфери стосовно іноземців та апатридів, реалізація гарантій їх особистих прав;
6) розв’язання соціальних проблем у сфері трудової міграції [172,
с. 100–101].
ІІІ. Примус створює для особи несприятливі наслідки фізичного,
матеріального і технічного характеру. На практиці широко застосовуються такі заходи примусу на криміногенну поведінку, як профілактичний контроль, здійснюваний правоохоронними органами чи громадськістю за місцем проживання або навчання особи, адміністративний арешт і адміністративне затримання, штраф, взяття під варту,
влаштування до приймальників-розподільників для дорослих і неповнолітніх, припинення бродяжництва і жебрацтва, бездоглядності,
безпритульності, проституції, наркоманії тощо [80, с. 42]. Застосування перелічених заходів є актуальним незалежно від ознаки громадянства чи наявності статусу мігранта через їх загально профілактичний
характер. Тому вони в повній мірі поширюються і громадян інших
держав, і на апатридів, і на місцеве населення.
Таким чином, спеціально-кримінологічне запобігання злочинності
іноземців і апатридів в Україні – це комплекс різнохарактерних заходів,
що мають відбуватися з урахуванням регіональних особливостей такої
злочинності та застосовуються на загальному й індивідуальному рівнях.

Висновки до розділу 4
1. Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства
складається із заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного рівнів.
2. Метою загальносоціального запобігання злочинності зазначених
категорій осіб є такий корегуючий вплив на перебіг процесів зовнішньої
міграції та явище апатридизму в Україні, який мінімізуватиме рівень
їх кримінологічної загрози державній безпеці України.
3. Встановлено, що першою особливістю загальносоціального запобігання злочинності іноземців і апатридів є єдність заходів міграційної та кримінологічної державних політик. Відмічено, що складність
запобігання злочинності громадян інших держав і осіб без громадян188
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ства полягає, перш за все, у різнорідності їх контингенту, а звідси – і
безлічі факторів, що детермінують вчинення ними злочинів, на нейтралізацію яких спрямована кримінологічна політика держави. Корегування кількісного та якісного аспектів міграційних потоків – одне з
головних завдань міграційної політики.
2. Другою особливістю загальносоціального запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства є його орієнтація на соціально-економічну сферу, що забезпечує життєдіяльність іноземця (особи
без громадянства), що повинна бути спрямована як на державу-донора
іммігранта, так і на державу-реципієнта.
3. На теперішній час головним вектором міграційної політики
України є інтеграція іммігрантів. Однак вона не позбавлена хиб, про що
свідчить рівень злочинності таких осіб. Тому наразі необхідно максимально використовувати її антикриміногенний потенціал.
4. Визначено, що для застосування запобіжних заходів до іммігрантів є їх звужений, порівняно з аналогічними заходами, адресованими місцевому населенню, обсяг, оскільки: 1) застосування таких
заходів обмежене прибуттям у державу призначення іммігрантів із
уже, як правило, сформованою життєвою позицією, орієнтованих
на власні сили та особистий вибір лінії поведінки, що утруднює профілактику серед них злочинності; 2) середній строк перебування
таких осіб у країні є занадто коротким для організації профілактичної
роботи з ними; 3) через різнорідність іммігрантів їх неможливо
об’єднати у колективи задля профілактичної роботи; 4) наявність
слабкого зв’язку з діаспорою, або, навпаки, закритість деяких етнічних общин не дозволяє використовувати їх формальні структури
у виді громадських об’єднань для профілактики злочинності цих
категорій осіб.
5. Запропоновано стратегію зменшення можливостей вчинення
злочинів іноземцями та особами без громадянства в Україні, яка складається з адміністративного, нормативного, інформаційного, антикорупційного, правоохоронного та етнічного напрямів.
6. Акцентовано увагу на регіональній спрямованості запобігання
такій злочинності та визначено, що індивідуальне запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства спрямоване на їх адаптацію в Україні.
189

ВИСНОВКИ
У монографії наведене теоретичне узагальнення та вирішене наукове
завдання, що полягає у ґрунтовному кримінологічному дослідженні злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні і розроблення на
його основі перспективних заходів загальносоціального та спеціальнокримінологічного запобігання. На основі отриманих результатів було
зроблено такі висновки, пропозиції та рекомендації:
1. Процеси зовнішньої міграції впливають на низку сфер суспільного
життя, у тому числі на різні види державної безпеки: демографічну, економічну, етнокультурну, кримінологічну та інші види державної безпеки.
Загальноприйнятий у світі показник кількості мігрантів, які можуть перебувати в державі без негативних наслідків для неї та вдало адаптуватися,
становить 0,1 % від кількості населення держави. Враховуючи сальдо
міграції та потоки нелегальних мігрантів, можна стверджувати, що на
теперішній час Україна перевищила цю квоту. Особами, які вирізняються
за правовим статусом в Україні, є особи без громадянства (апатриди), які
також здійснюють вплив на криміногенну обстановку в державі. Тому
дослідження злочинів, що вчиняються іноземцями та особами без громадянства, становить кримінологічний інтерес.
2. Злочинність іноземців та осіб без громадянства, має такі кримінологічні ознаки: 1) нестабільний рівень із тенденцією до зростання у 2017 р.;
2) не значну, проте помітну частку в структурі злочинності та судимості
в Україні (1-1,5 %); 3) структура цієї злочинності за об’єктом кримінальноправової охорони є такою: 47,3 % – злочини проти власності; 13,3 % – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 8,1 % – злочини проти авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 7,0 % –
злочини у сфері господарської діяльності; 6,5 % – злочини проти життя
та здоров’я особи; 4,2 % – злочини проти громадської безпеки; 4,1 % –
злочини проти громадського порядку та моральності; 3,0 % – злочини
проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 6,5 % – інші злочини;
4) переважають злочини середньої тяжкості (39,8 %) і тяжкі злочини
(39,0 %); 5) кожний п’ятий злочин є груповим; 6) майже кожний третій
злочин вчиняється іноземцем / апатридом на вулиці, а майже кожний
п’ятий – у житлі потерпілого; 7) такі злочини переважно вчиняються:
в літню пору; в робочі дні й в робочі години доби; 8) найбільша кількість
злочинів учиняється в Одеській, Харківській області та м. Києві, а найменша – в Івано-Франківській і Тернопільській областях; 9) наслідки таких
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злочинів – пряма шкода, що полягає у матеріальній шкоді (у 51,0 % випадків), нанесених потерпілим тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості або смерті потерпілого (у 15,8 % випадків) та ін., і непряма шкода,
що виявилася у негативних наслідках морального характеру (1,3 %); такі
наслідки, як порушення громадського порядку, «витік» інформації, наслідки від учинення наркозлочинів та ін. спричиняються кожним третім
злочином; 10) динаміка такої злочинності не характеризується стабільністю, однак з 2017 р. на фоні зменшення кількості облікованих злочинів
в Україні відбулася протилежна зміна всіх показників злочинності іноземців й апатридів і їх, подекуди стрімке, зростання; 11) за ступенем латентності це мінімально латентні злочини (до 50 % від кількості зареєстрованих злочинів).
3. Латентна злочинність іноземців і осіб без громадянства розуміється
як множинність фактично вчинених злочинів, що не були враховані в офіційні статистичні показники злочинності іноземців і апатридів внаслідок
або невиявлення із-за різних причин самого факту вчинення злочину, або
невстановлення того, що злочин було вчинено саме громадянином іншої
держави чи особою без громадянства (в такому випадку діяння може бути
зареєстроване у масив загальної злочинності в Україні, і, будучи фактично виявленим, стане латентним лише для статистичного обліку злочинності іноземців і апатридів).
4. Узагальнений образ злочинця-іноземця / апатрида виглядає таким
чином: це особа чоловічої статі, середнього віку (як правило, належить до
вікових груп від 22 до 35 років, від 41 до 50 років), має середню освіту, не
перебуває в шлюбі, без утриманців, легко адаптується в українському соціумі, оскільки не має мовного бар’єру, не працює або живе за рахунок
тимчасових заробітків, має зареєстроване в нашій державі місце проживання, вчиняє умисний злочин із заздалегідь обміркованим наміром, керується корисливим мотивом. Злочинна діяльність триває один епізод.
Непогашену або не зняту судимість має майже кожний п’ятий злочинець. Половина з таких осіб отримала першу судимість в Україні. Найвищі рівні рецидивних проявів, загальна динаміка частоти вчинення нових
злочинів раніше засудженими особами та особами, що вчиняли злочин не
вперше, співпадає із частотою вчинення нових злочинів іноземцями чи
апатридами.
5. Вивчення морально-психологічних ознак злочинця-іноземця та злочинця-апатрида є складним через значне різноманіття контингенту таких
осіб, у зв’язку з чим виникає складність дослідження їх світогляду, інтелектуальних властивостей, ціннісних орієнтацій, соціально-значущих
моральних рис і властивостей, емоційно-вольових якостей та ін.
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За частотою засуджень представників різних національностей, помічено такі основні тенденції: 1) росіяни найчастіше засуджуються за вчинення умисних вбивств, різних видів крадіжок (у тому числі і крадіжки,
вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з проникненням
у житло), грабежів, нанесення тілесних ушкоджень різної тяжкості, шахрайство, контрабанду, наркозлочини (ст. 305-311, 317 КК України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; 2) молдавани – за крадіжки та підроблення документів; 3) білоруси – за крадіжки; 4) грузини – за крадіжки із автомобілів, грабежі, незаконний збут наркотичних речовин та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних
засобів без мети збуту; 5) азербайджанці – за грабежі, хуліганство, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів без мети збуту; 6) узбеки – за крадіжки,
грабежі, розбої та незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети
збуту; 7) вірмени – за крадіжки та розбої; 8) в’єтнамці – за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Однак стверджувати наявність однозначного зв’язку між національною
приналежністю та видом злочину, що вчиняється, не можна. Так як потрапляючи в іншу державу, іммігрант намагається налагодити контакт зі
своїми співвітчизниками, поведінка яких не завжди є правомірною.
Визначено, що у злочинців-іноземців і злочинців-апатридів головними
потребами є забезпечення себе матеріальними благами різного роду (як
від елементарних побутових речей, так і до прагнення наживи), наркотичними засобами, психотропними речовинами тощо для споживання та
підробленими документами для безперешкодного пересування територією
України та перебування на ній.
6. Застосування методу типології до злочинців-іноземців та злочинцівапатридів не доцільне, оскільки: 1) їм властива значна маса різнорідних
ознак, властивостей, якостей; 2) отримання відомостей, що необхідні для
створення такої типології (зокрема, про умови формування особи злочинця) є утрудненим і може не відповідати дійсності; 3) типологія злочинців-іммігрантів, що є громадянами інших держав чи апатридами, за
метою приїзду до України не можлива, так як: а) підставу прибуття до
України можна розглядати лише як складову якогось комплексного критерію кримінологічної типології, у своєму «чистому» вигляді вона може
розглядатися тільки в рамках класифікації; б) різноманіття підстав прибуття та біографій осіб злочинців до моменту приїзду в Україну не надають
можливості пов’язати їх у певні типологічні групи; 4) типологічний критерій, пов’язаний зі спрямованістю особистості злочинця-іноземця або
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злочинця-апатрида не має наукової новизни, схожі типології вже існують
щодо всього масиву злочинців і їх повністю можна застосовувати до злочинців цих категорій осіб; 5) розробка типології за критерієм національності злочинця також не доцільна: в такому разі порушується принцип
етики, що призводить до створення скоріше «гібридної», замість наукової,
типології. До того ж, говорячи про зв’язок національності та учинення
певного виду злочинів, доречніше вести розмову про «спеціалізацію»
етнічної та організованої злочинності.
Злочинців-іноземців / злочинців-апатридів можна лише класифікувати за загальноприйнятими критеріями, що вже поширені в кримінологічній науці (соціально-демографічними, кримінально-правовими та ін.).
7. Процеси міждержавної міграції віднесено до фонових для злочинності явищ, оскільки вони не мають всеохоплюючих причинних зв’язків
зі злочинністю (за винятком кримінальної міграції, однак контингент іммігрантів не складається лише зі злочинців). Кореляційна залежність між
імміграцією і станом злочинності із синхронними і пропорційними змінами одночасно в обох явищах також відсутня.
8. Детермінанти злочинності іноземців і апатридів складаються з кількох рівнів. Такими рівнями в Україні є чинники, що спричинили факт
переїзду особи через державний кордон та власне причинний комплекс їх
злочинності в нашій державі, що характеризує взаємодію на загальному
рівні двох конкретних життєвих ситуацій: першої, пов’язаної з приїздом
особи в іншу державу та другої – впливом масиву факторів криміногенної
обстановки в Україні, в яку вона безпосередньо потрапляє.
Головним імміграційним фактором для іноземців та осіб без громадянства є незадоволення соціально-економічною сферою у державі виїзду.
Детермінанти, що впливають на іноземця по приїзду в Україну можна
розподілити на соціально-економічний, адміністративний, нормативний,
правоохоронний та етнічний блоки.
На індивідуальному рівні причини протиправної поведінки громадян
інших держав і апатридів пов’язані з труднощами їх соціальної адаптації,
рівнем правової свідомості та правової культури.
9. Потерпілим від злочинів іноземців та осіб без громадянства в Україні, як правило, є фізична особа у віці від 20 до 49 років, чоловічої статі,
громадянин України, за національністю українець, із вищим, ніж у злочинця, рівнем освіти, офіційно працевлаштований, з високою вірогідністю в момент злочинного посягання перебуває у стані алкогольного /
наркотичного сп’яніння, зазвичай попередньо не знайомий зі злочинцем,
однак порівняно легко зав’язує нові випадкові знайомства і має схильність
до ініціювання сварок, бійок, тощо.
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10. Віктимологічні загрози, пов’язані з процесами зовнішньої міграції,
розподіляються на дві групи: загрози від міграційних процесів для приймаючого суспільства та загрози для самих мігрантів (незалежно від легальності їх перебування у державі прийняття). До першої групи віднесено, зокрема: ‑ загрози, які виходять від кримінальних мігрантів (тобто
іммігрантів, причиною прибуття у державу яких була саме кримінальна
міграція); – незаконну міграцію як фактор, що сприяє інтернаціоналізації
організованої злочинності; – сприяння зростанню рівня організованої
злочинності через злочинну діяльність організованих груп та злочинних
організацій, створених на етнічній основі та ін. Віктимологічними загрозами другої групи визначено: вчинення злочинів різного характеру з боку
співвітчизників та можливість стати жертвою злочинів, що вчиняються
представниками різних національностей (які є іммігрантами) на ґрунті
міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
11. Загальносоціальне запобігання злочинності іноземців і апатридів
має дві головні особливості: 1) воно є поєднанням міграційної та кримінологічної державних політик, у результаті чого можна виокремити самостійний напрям, що має бути врахований в положеннях кожної з них. Складність запобігання злочинності громадян інших держав і осіб без громадянства, полягає, перш за все, у різнорідності їх контингенту, а звідси – і безлічі факторів, що детермінують вчинення ними злочинів, на нейтралізацію
яких спрямована кримінологічна політика держави; міграційна ж, у свою
чергу, регулює кількісний та якісний виміри міграційних потоків; 2) орієнтацію цього рівня запобігання злочинності вказаних категорій осіб на соціально-економічну сферу, що забезпечує життєдіяльність іноземця (особи
без громадянства). Причому, така орієнтація повинна бути спрямована як
на державу-донора іммігранта, так і на державу-реципієнта.
12. На рівні спеціально-кримінологічного запобігання злочинності
запропоновано стратегію зменшення можливостей вчинення злочинів
іноземцями та особами без громадянства в Україні. У межах стратегії виокремлено адміністративний (організаційно-управлінський), нормативний,
інформаційний, антикорупційний, правоохоронний, етнічний напрями.
Запобігання такої злочинності має регіональну спрямованість, а індивідуальне запобігання їй спрямоване на їх адаптацію в Україні.
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Додаток Б
Таблиця 1
Показники зовнішньої міграції України за 2008-2017 рр.1
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141
20152
2016
2017
Всього

Кількість прибулих осіб
37 323
32 917
30 810
31 684
76 361
54 100
42 698
30 659
14 311
28 360
379 223

Сальдо міграції
14 921
13 447
16 133
17 096
61 844
31 913
21 099
9 250
7 846
8 126
201 675

Таблиця 2
Кількість засуджених громадян інших держав та осіб
без громадянства за 2008-2018 роки2
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Громадяни
інших держав
1 681
1 631
1 741
1 500
1 667
1 407
1 200
870
728
802
797

Особи без
громадянства
418
378
431
2 303
440
289
235
191
161
130
134

Всього
2 099
2 009
2 172
3 803
2 107
1 696
1 435
1 061
889
932
931

Динаміка
рівня судимості
- 4,3 %
8,1 %
75,1 %
- 44,6 %
- 19,5 %
- 15,4 %
- 26,1 %
- 16,2 %
4,8 %
- 0,1 %

1
Див. : Населення України за 2016 рік: Демографічний щорічник. Київ: Державна служба статистики України, 2017. С. 115. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата
звернення: 05.03.2019); Населення України за 2017 рік: Демографічний щорічник.
Київ: Державна служба статистики України, 2018. С. 124. URL: http://www.ukrstat.gov.
ua (дата звернення: 05.03.2019).
2
Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7 «Звіт про
склад засуджених» за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.10.2019).
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Рис Б.1. Кількість іноземців та осіб без громадянства, які вчинили злочин1
та яких було засуджено у 2008-2018 рр.2

1
Див. : Статистика МВС. Стан та структура злочинності в Україні за 2008, 2009,
2010, 2011 та 2012 рр. URL: http: // mvs.gov.ua (дата звернення: 21.04.2018 р.); Єдиний
звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення : стат. інформ. за 2013, 2014,
2015 рр. Вхід. лист № 185-01-32 від 19.09.2016 р. Внутр. док. (неопубл.); Єдиний звіт
про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення : стат. інформ. за 2016, 2017, 2018
рр. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755&libid=100820&c=edit&_
c=fo (дата звернення: 01.05.2018).
2
Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7. Звіт про
склад засуджених за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.04.2018).
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Діаграма 1
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Таблиця 3
Структура злочинності іноземців та осіб без громадянства
відповідно до статистики ДІАЗ МВС України
(за кількістю учинених злочинів)1
2008

2009

2010

2011

Середня
кількість
злочинів

Рік
%

161

162

137

175

159

4,9

48

54

46

61

52

1,6

19

17

26

93

39

1,2

Злочини проти власності

1 472

1 547

1 869

1 991

1 720

52,5

Злочини у сфері
господарської діяльності

92

38

82

79

73

2,2

84

79

89

102

89

2,7

190

167

172

170

175

5,4

67

59

97

133

89

2,7

399

394

520

498

453

13,8

38

24

33

19

29

0,9

218
2 788

457
2 998

453
3 524

457
3 778

396
3 274

12,1
100,0

Розділ
Особливої
частини
КК України

Злочини проти життя та
здоров'я
ст. 149 КК України
Злочини проти статевої
свободи та статевої
недоторканості особи

Злочини проти громадської
безпеки
Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту
Злочини проти
громадського порядку та
моральності
Злочини, пов’язані
з наркотиками
Злочини у сфері службової
діяльності
Інші злочини
Σ

1
Звітність ДІАЗ МВС України № 1-ІНГ «Звіт про зареєстровані злочини, вчинені іноземними громадянами та відносно них на території України» за 2008, 2009, 2010
рр. Відповідь на запит. Вихід. лист № 8/4 – 18зі від 16.06.2014. Внутр. док. (неопубл.);
Звітність ДІАЗ МВС України № 1-ІНГ «Звіт про зареєстровані злочини, вчинені іноземними громадянами та відносно них на території України» за 2011 р. Відповідь на
запит. Вих. лист № 16/2-4498 від 13.07.2013. Внутр. док. (неопубл.).
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Діаграма 21

1
Діаграму побудовано на основі звітності ДІАЗ МВС України № 1-ІНГ «Звіт про
зареєстровані злочини, вчинені іноземними громадянами та відносно них на території
України» за 2008, 2009, 2010, 2011 рр. Вказ. джерела.
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Таблиця 4
Структура злочинності іноземців за даними ГПУ
(за кількістю осіб, які вчинили кримінальні правопорушення)
у 2013-2018 рр.1
Середня
кількість

Рік

%

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

2

0

1

1

2

0,1

Злочини проти життя та
здоров’я особи

307

176

144

110

190

177

184

12,4

Злочини проти волі, честі та
гідності особи

10

10

7

1

18

14

10

0,7

10

6

8

6

4

2

6

0,4

32

8

6

5

13

19

14

0,9

932

606

519

459

709

859

681

45,7

47

20

29

14

21

11

24

1,6

6

2

4

6

2

3

4

0,3

76

51

67

51

101

92

73

4,9

2

1

1

0

0

1

1

0,1

160

62

67

55

81

93

86

5,8

96

35

34

30

31

47

46

3,1

Розділ
Особливої
частини КК
України

2013

1
Злочини проти основ
національної безпеки
України

Злочини проти статевої
свободи та статевої
недоторканості особи
Злочини проти виборчих,
трудових та ін. особистих
прав і свобод людини
і громадянина
Злочини проти власності
Злочини у сфері
господарської діяльності
Злочини проти довкілля
Злочини проти громадської
безпеки
Злочини проти безпеки
виробництва
Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту
Злочини проти громадського
порядку та моральності

2014 2015 2016 2017 2018

1
Див. : Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. Вказ. джерела.
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Додатки

2

3

4

5

6

7

8

9

254

95

97

77

165

135

137

9,2

30

7

29

6

15

13

17

1,1

110

251

131

191

178

115

163

11,0

9

0

0

3

2

0

2

0,1

14

6

7

24

18

34

17

1,1

Злочини проти правосуддя

32

16

11

7

6

23

16

1,1

Злочини проти
встановленого порядку
несення військової служби
(військові злочини)

0

0

20

0

0

0

3

0,2

Злочини проти миру,
безпеки людства та
міжнародного правопорядку

0

0

9

1

4

1

3

0.2

Σ

2 127

1 362

1 192

1 046

1 559

1 540

1489

100

Закінчення таблиці 4
1
Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та
ін. злочини проти здоров’я
населення
Злочини у сфері охорони державної
таємниці,недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації
Злочини проти авторитету
ОДВ, ОМС, об’єднань
громадян та злочини проти
журналістів
Злочини у сфері
використання електроннообчислювальних машин
(комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку
Злочини у сфері службової
діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної
з наданням публічних
послуг

236

Додатки

Таблиця 5

2014

2015

2016

2017

2018

Середня
кількість

Рік
Розділ
Особливої
частини КК України
1
Злочини проти життя та
здоров’я особи
Злочини проти волі, честі та
гідності особи
Злочини проти статевої
свободи та статевої
недоторканості особи
Злочини проти виборчих,
трудових та ін. особистих прав
і свобод людини і громадянина
Злочини проти власності
Злочини у сфері господарської
діяльності
Злочини проти довкілля
Злочини проти громадської
безпеки
Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту
Злочини проти громадського
порядку та моральності
Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та
ін. злочини проти здоров’я
населення

2013

Структура злочинності осіб без громадянства за даними ГПУ
(за кількістю осіб, які вчинили кримінальні правопорушення)
у 2013-2018 рр.1
%

2

3

4

5

6

7

8

9

31

27

15

12

14

21

20

12,5

0

0

0

1

0

3

1

0,6

0

2

0

0

5

0

1

0,6

0

2

1

0

1

4

1

0,6

95

85

72

52 120 89

86

53,8

2

4

1

0

1

4

2

1,3

1

0

1

1

0

0

1

0,6

10

9

6

4

9

9

8

5,0

8

5

1

4

6

1

4

2,5

3

3

3

1

6

3

3

1,9

30

22

21

6

22

20

20

12,5

1
Див.: Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. Вказ. джерела.
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Додатки

1
Злочини у сфері
охорони державної
таємниці,недоторканності
державних кордонів,
забезпечення призову та
мобілізації
Злочини проти авторитету
ОДВ, ОМС, об’єднань
громадян та злочини проти
журналістів
Злочини проти правосуддя
Злочини проти встановленого
порядку несення військової
служби (військові злочини)
Σ

Закінчення таблиці 5
6
7
8
9

2

3

4

5

3

0

0

0

0

0

1

0,6

2

3

4

0

9

4

4

2,5

8

6

4

3

2

1

4

2,5

0

0

21

0

0

0

4

2,5

160

100

193 168 150 84 195 140

Таблиця 6
Структура злочинності іноземців та осіб без громадянства
за даними ГПУ (за кількістю осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення)
у 2013-2018 рр.1
Рік

Розділ
Особливої
частини КК України
1
Злочини проти основ
національної безпеки України
Злочини проти життя
та здоров’я особи

2

Середня
кількість
осіб без
громадянства4
3

2

-

2

0,1

184

20

204

12,4

Середня
кількість
іноземців3

Σ

%

4

5

1
Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за 2013-2018 рр.
Вказ. джерела.
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Додатки

1

2

Продовження таблиці 6
3
4
5

Злочини проти волі, честі
та гідності особи

10

1

11

0,7

Злочини проти статевої
свободи та статевої
недоторканості особи

6

1

7

0,4

Злочини проти виборчих,
трудових та ін. особистих
прав і свобод людини
і громадянина

14

1

15

0,9

Злочини проти власності

681

86

767

46,5

Злочини у сфері господарської
діяльності

24

2

26

1,6

Злочини проти довкілля

4

1

5

0,3

Злочини проти громадської
безпеки

73

8

81

4,9

Злочини проти безпеки
виробництва

1

-

1

0,1

Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту

86

4

90

5,5

Злочини проти громадського
порядку та моральності

46

3

49

3,0

Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та
ін. злочини проти здоров’я
населення

137

20

157

9,5

239

Додатки

1

2

Закінченнятаблиці
таблиці66
Продовження
3
4
5

Злочини у сфері
охорони державної
таємниці,недоторканності
державних кордонів,
забезпечення призову
та мобілізації

17

1

18

1,1

Злочини проти авторитету
ОДВ, ОМС, об’єднань
громадян та злочини проти
журналістів

163

4

167

10,1

Злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку

2

-

2

0,1

Злочини у сфері службової
діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг

17

-

17

1,0

Злочини проти правосуддя

16

4

20

1,2

Злочини проти встановленого
порядку несення військової
служби (військові злочини)

3

4

7

0,4

Злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного
правопорядку

3

-

3

0,2

1489

160

Σ
240

1 649 100

Додатки

Діаграма 3

241

24

37

46

18

7

71

8

10

683

161

157

689

-

-

2008
3

2009

2

2010
62

804

23

14

13

150

1

4

2011
57

736

26

10

6

109

1

5

2012
1

7

2013
6

7

6

51

44

863 642

11

14

16

129 169

3

6

2014
21

506

14

3

7

117

2

8

2015
-

4

2

47

-

10

14

10

394 295

8

5

6

75

2

9

19

363

5

1

2

54

1

11

11

358

7

3

2

41

-

12

36

576

16

8

7

110

1

13

Середня
кількість2

2,8

45,1

1,3

0,6

0,5

8,6

0,1

14

1
Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.05.2019).
2
Без урахування кількості засуджених за діяння, передбачені КК України 1960 р. та засуджених за ті групи злочинів, середня кількість яких є меншою 1.
3
Частка засуджених від середньої кількості засуджених осіб за 2008-2018 р.

Злочини проти власності
Злочини у сфері господарської
діяльності

1
Злочини проти основ національної
безпеки України
Злочини проти життя та здоров'я
Злочини проти волі, честі та
гідності особи
Злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи
Злочини проти виборчих, трудових
та ін. особистих прав і свобод
людини і громадянина

Рік
Розділ
Особливої
частини КК України
2016

Структура злочинності громадян інших держав за даними ДСА України1
2017

Таблиця 7

%3

242

2018

123

Додатки

68

297

32

1
86
72

85

Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту

Злочини проти громадського
порядку та моральності

Злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх 330
аналогів або прекурсорів

29

Злочини проти безпеки
виробництва

Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та
мобілізації

Злочини проти авторитету ОДВ,
ОМС та об’єднань громадян
93

105

1

55

59

Злочини проти громадської
безпеки

3

3

4

2

Злочини проти довкілля

1

83

44

293

64

88

1

72

4

4

70

34

239

48

85

1

40

5

5

49

90

1

54

2

7

44

17

63

28

257 207

60

100

1

63

7

6

220

24

115

45

63

1

44

1

8

13

45

12

34

1

40

3

10

158 193

13

82

15

42

1

32

2

9

152

14

72

18

39

-

40

-

11

121

10

97

12

37

1

59

1

12

117

24

185

42

70

1

51

3

13

9,2

1,9

14,5

3,3

5,5

0,1

4,0

0,2

14

Продовження таблиці 7

Додатки

243

Σ

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

9

-

-

18

-

-

1,4

0,7

1

-

-

6

9

2

-

-

11

28

0,2

9

-

-

12

15

2

4

-

-

14

17

-

Злочини за КК 1960 р.

1

-

28

7

1

-

1

24

1

1

Злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного
правопорядку

-

27

6

1

-

20

2

2

Військові злочини

21

5

3

26

4

4

Злочини проти правосуддя

5

-

11

1

Злочини у сфері службової
діяльності

1

3

14

Злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку

13

1 681

12

1 631

11

1 741

10

1 500

9

1 667

8

1 407

7

1 200

6

870

5

728

4

802

3

797

2

1 276

244

100,0

1

Закінчення таблиці 7

Продовження таблиці 7

Додатки

Рік

42
1
16
173
5
2
24
-

35
4
10
206
12
1
24
-

2008
3

2009

2

2010
2011
39

29

237
5

-

5

2012
8

2

35
1

-

6

2013
3

1

45
1

-

7

2014
2

-

23
-

-

8

1

3

23
-

-

9

2015

240 1 217 231 150 126 109
6
34
4
2
7
3
2
3
1
1
20
70
27 13 13 10
5
1
-

13

2

47
1

-

4

88
3
4
4
-

3

1

19
-

-

10

-

1

1

81 74
2 1
2 6
-

1

-

12 15
-

-

11 12

2018

1,9

1,1

10,3
-

-

14

245 52,6
8
1,7
1
0,2
19 4,1
-

9

5

48
-

-

13

%8

Таблиця 8

1
Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.05.2019).
2
Без урахування кількості засуджених за діяння, передбачені КК України 1960 р. та засуджених за ті групи злочинів, середня кількість яких є меншою 1.
3
Частка засуджених від середньої кількості засуджених осіб за 2008-2018 рр.

1
Злочини проти основ національної безпеки
України
Злочини проти життя та здоров’я
Злочини проти волі, честі та гідності особи
Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи
Злочини проти виборчих, трудових та
ін. особистих прав і свобод людини
і громадянина
Злочини проти власності
Злочини у сфері господарської діяльності
Злочини проти довкілля
Злочини проти громадської безпеки
Злочини проти безпеки виробництва

Розділ
Особливої частини
КК України

2016

Структура злочинності осіб без громадянства за даними ДСА України
2017

12

Середня
кількість7

3

Додатки

245

-

-

-

-

-

-

-

Σ

-

63
24
1

-

25

-

8
9
-

-

7

-

76

343
2

17

81

-

2
6
-

-

2

2

42

8

-

2
8
-

-

4

2

30

10

-

3
9
-

-

2

-

20

3

-

2
4
1

-

5

4

13

3

3

-

1
4
2

-

4

-

-

3
2

-

4

-

14 20

2

-

8
8
2

-

6

1

69

18

-

1,7
1,7
0,4

-

1,3

0,2

14,8

3,9

4,1

-

-

1
10
-

-

6

2

55

21

19

-

-

1
8
-

-

5

1

70

23

4

-

-

3
-

-

4

-

76

27

5

418

7

14

378

7

13

431

7

11 12

2 303

9

10

440

-

9

289

7

12

8

235

6

125

7

191

15

6

5

161

1

4

130

1

3

140

1
Злочини проти безпеки руху
та експлуатації транспорту
Злочини проти громадського порядку
та моральності
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації
Злочини проти авторитету ОДВ, ОМС,
об’єднань громадян та злочини проти
журналістів
Злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп'ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку
Злочини у сфері службової діяльності
Злочини проти правосуддя
Військові злочини
Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку
Злочини за КК України 1960 р.

2

466

246

100,0

Закінчення таблиці
Продовження
таблиці 88

Додатки

Додатки

Таблиця 9
Структура злочинності іноземців та осіб без громадянства
за даними ДСА України у 2008-2018 рр.123
Рік
Розділ
Особливої
частини КК
України

1
Злочини проти основ
національної безпеки
України
Злочини проти життя та
здоров’я особи
Злочини проти волі, честі
та гідності особи
Злочини проти статевої
свободи та статевої
недоторканості особи
Злочини проти виборчих,
трудових та ін. особистих
прав і свобод людини
і громадянина
Злочини проти власності
Злочини у сфері
господарської діяльності
Злочини проти довкілля
Злочини проти громадської
безпеки
Злочини проти безпеки
виробництва
Злочини проти безпеки
руху та експлуатації
транспорту

Середня
кількість засуджених громадян інших
держав2

Середня
кількість
засуджених
осіб без громадянства3

Σ

%

2

3

4

5

1

-

1

0,1

110

48

158

9,1

7

-

7

0,4

8

5

13

0,7

16

9

25

1,4

576

245

821

47,1

36

8

44

2,5

3

1

4

0,2

51

19

70

4,0

1

-

1

0,1

70

19

89

5,1

1
Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7 «Звіт про
склад засуджених» за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.05.2019).
2
Дані наведено відповідно до розрахунків, здійснених у табл. 7.
3
Дані наведено відповідно до розрахунків, здійснених у табл. 8.
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Додатки

Закінчення таблиці 9
1
Злочини проти
громадського порядку та
моральності
Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та
ін. злочини проти здоров’я
населення
Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних
кордонів, забезпечення
призову та мобілізації
Злочини проти авторитету
ОДВ, ОМС, об’єднань
громадян та злочини проти
журналістів
Злочини у сфері
використання електроннообчислювальних машин
(комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку
Злочини у сфері службової
діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
Злочини проти правосуддя
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини)
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Злочини за КК України
1960 р.
Σ
248

2

3

4

5

42

18

60

3,4

185

69

254

14,6

24

1

25

1,4

117

6

123

7,1

2

-

2

0,1

9

8

17

1,0

18

8

26

1,5

-

2

2

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

1 276

466

1 742 100,0

Додатки

Діаграма 4

249

_

14
14,6
40,4
38,2
6,8

13
265
735
696
124

12
214
365
315
38

11
252
305
288
44

10
256
439
315
51

9
352
555
438
90

8
219
710
651
116

7
228

358

238

860 1 687 774
302

5

912 1 451 968

132

6

3 803

163

2 172

4
252
776
833
148

2 009

3

278

869

799

153

2 099

1

Див. : Звітність Державної судової адміністрації України. Форма № 7 «Звіт про склад засуджених» за 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 рр. URL: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/ (дата звернення: 01.04.2018)

Σ

особливо
тяжкий

середньої
тяжкості
тяжкий

2
невеликої
тяжкості

2 107

Категорія
осіб

1

1 696

%

1 435

2017

1 061

2016

889

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

932

Ступінь
тяжкості
злочину

Рік

Структура злочинності іноземців та осіб без громадянства за ступенем тяжкості
учинених злочинів (за кількістю засуджених осіб)1

1820

Середня
кількість
засуджених

100,0

250

Загальна кількість
іноземців і апатридів

Таблиця 10

Додатки

Σ

–

невеликої
тяжкості
середньої
тяжкості
тяжкий
особливо
тяжкий
92

116
75

131
105

195

827

167
191 1 084 171

159
158

177

180

6,7

33

2

7

8

10

22

23

198

26

19

17

43,3

215

418

40,1

378

199

431

9,9

2 303

49

440

49

63

16

289

62

64

28

235

72

19

34

31

46

187

45

42

44

191

–

6,9

161

Σ

91

94

109

104

137

129

136

36

36,4

481

266

226

243

363

546

603

603

669

675

619

1 200

37

40,4

535

302

241

347

439

576

773

622

745

617

692

870

43

16,3

216

198

224

237

318

188

182

171

193

210

234

728

80

14

13

12

11

10

9

1 681

8

1 631

7

1 741

6

1 500

5

1667

4

1 407

3

802
130

2
невеликої
тяжкості
середньої
тяжкості
тяжкий
особливо
тяжкий
1323
496

1

100,0
100,0

громадяни
інших держав

особи без
громадянства

Закінчення таблиці 10

Додатки

251

252

- 6,1 %
6,8 %
4,9 %
- 11,6 %

2013
2014
2015
2016
2017

- 9,5 %

- 0,7 %

- 4,2 %

Динаміка кількості злочинів, Динаміка кількості Динаміка кількості іноземців та
учинених іноземцями та осо- осіб, які вчинили
осіб без громадянства, які вчинили
бами без громадянства
злочин в Україні
злочин в Україні
За статистичною звітністю МВС України11
3,8 %
2,1 %
0,3 %
17,5 %
6,7 %
23,6 %
7,2 %
- 0,4 %
24,2 %
- 5,1 %
- 6,9 %
- 6,6 %
За статистичною звітністю ГПУ12
16,5 %
- 16,9 %
- 34,1 %
- 15,2 %
- 6,8 %
- 12,3 %
- 11,6 %
- 14,3 %
- 15,8 %
50,4 %
18,8 %
55,2 %

1
Примітка. У таблиці використано дані про зареєстровані злочини та кількість МВС України (див. Статистика МВС. Стан
та структура злочинності в Україні. URL: http: // mvs.gov.ua (дата звернення: 21.04.2018)). Розрахунок показників динаміки
здійснювався ланцюговим способом.
2
Примітка. У таблиці використано дані ГПУ (див. Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення : стат.
інформ. за 2013, 2014, 2015 рр. Вхід. лист № 185-01-32 від 19.09.2016 р. Внутр. док. (неопубл.); Єдиний звіт про осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення : стат. інформ. за 2016, 2017 та 2018 рр. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_
id=112755&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення: 05.05.2019).). Розрахунок показників динаміки здійснювався ланцюговим
способом. Графа 4 таблиці розраховувалась за графою «Виявлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» упродовж відповідного звітного року згідно з даними звітності ГПУ за формою № 2 «Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення», оскільки показники цієї графи відображають кількість кримінальних проваджень, завершених розслідуванням.

- 7,0 %

–
13,1 %
15,2 %
12,3 %
- 6,6 %

2008
2009
2010
2011
2012

2018

Динаміка кількості злочинів
в Україні

Рік

Таблиця 11
Динаміка кількісних показників злочинності іноземців та осіб без громадянства
у 2008 р. – 2018 рр.
12

Додатки

Додатки

Таблиця 12

Кількість фактичних злочинів

Умисне вбивство (ст. 115 КК
України)
2.
Умисне тяжке тілесне
ушкодження (ст. 121 КК
України)
3.
Умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження
(ст. 122 КК України)
4.
Зґвалтування
(ст. 152 КК України)
5.
Крадіжка (ст. 185 КК України)
6.
Грабіж (ст. 186 КК України)
7.
Розбій (ст. 187 КК України)
8. Вимагання (ст. 189 КК України)
9. Шахрайство (ст. 190 КК України)
10.
Порушення ПДР особами,
які керують транспортними
засобами (ст. 286 КК України)
11. Хуліганство (ст. 296 КК України)
12.
Ʃ

Кількість латентних злочинів

1.

Злочин за статтею
КК України

Коефіцієнт
латентності за
В. Ф. Оболенцевим

№

Кількість
учинених злочинів
за 2008-2011 рр.

Латентність деяких видів злочинів, учинених іноземцями
й апатридами на території України за 2008-2011 рр.1

281

0,118

33

314

219

0,149

33

252

135

0,323

44

179

67

0,467

31

98

4 532
866
281
37
1 001

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

1 903
364
118
16
420

6 435
1 230
399
53
1 421

448

0,379

170

618

226

0,448

101

7 092

–

3 233

327
11
326

1
Примітка. Кількість злочинів наведено за звітністю ДІАЗ МВС України № 1-ІНГ
«Звіт про зареєстровані злочини, вчинені іноземними громадянами та відносно них на
території України» за 2008, 2009, 2010 рр. Відповідь на запит. Вихід. лист № 8/4 – 18зі
від 16.06.2014. Внутр. док. (неопубл.) та звітністю ДІАЗ МВС України № 1-ІНГ «Звіт
про зареєстровані злочини, вчинені іноземними громадянами та відносно них на території України» за 2011 р. Відповідь на запит. Вих. лист № 16/2-4498 від 13.07.2013.
Внутр. док. (неопубл.).
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Додатки

Рис. Б.2. Проміжок часу, що минув між засудженням
або звільненням особи за попередній злочин
і вчиненням нового злочину1

1
Проміжок часу, що минув між засудженням або звільненням особи за попередній
злочин і вчиненням нового злочину як показник рецидивної злочинності в Україні
наведено за результатами наукового дослідження В. С. Батиргареєвої (Батиргареєва
В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми
: моногр. Харків: Право, 2009. С.257).
254

іноземці

443

89,9 %

всього

493

100 %

10,1%

50

ОБГ

Кількість вивчених
кримінальних справ

100 %

903

всього

91,6 %

827

іноземці

8, 4 %

76

ОБГ

Кількість вчинених злочинів

Таблиця 1

100%

501

всього

90,0 %

451

іноземці

10,0 %

50

ОБГ

Кількість засуджених осіб

Відомості про узагальнені кримінальні провадження

Загальна характеристика злочину

Додаток В.1

Підсумкова таблиця узагальнення
архівних кримінальних проваджень
за обвинуваченням іноземців та осіб без громадянства,
розглянутих судами України
за 2008-2015 роки

Додаток В

Додатки

255

256

11 / 14,5 %

48 / 5,8 %
9 / 1,1%
14 / 1,7 %
3 / 0,4 %
385 / 46,6 %
59 / 7,1 %
35 / 4,2 %

591 / 6,5 %
9 / 1,0 %
14 / 1,6 %
4 / 0,4 %
427 / 47,3 %
63 / 7,0 %
38 / 4,2 %

3 / 4,0 %

2 / 2,6 %

42 / 55,3 %

1 / 1,3 %

-

-

Частка діянь від загальної
кількості злочинів, учинених
особами без громадянства
4

Частка діянь від загальної
кількості злочинів, учинених іноземцями
3

Частка діянь від
загальної кількості
учинених злочинів
2

1
Примітка. Перша цифра перед дробом, зазначена в таблицях узагальнення архівних кримінальних проваджень (справ)
за обвинуваченням іноземців та осіб без громадянства, указує на виявлену під час дослідження кількість діянь / засуджених
осіб / потерпілих відповідно.

1
1. Злочини проти життя
та здоров’я особи
2. Злочини проти волі, честі
та гідності особи
3. Злочини проти статевої
свободи та недоторканості
особи
4. Злочини проти виборчих,
трудових та інших прав і свобод людини і громадянина
5. Злочини проти власності
6. Злочини у сфері
господарської діяльності
7. Злочини проти громадської
безпеки

Розділ КК України

Структура злочинності іноземців та осіб без громадянства
за об’єктом кримінально-правової охорони

Таблиця 2

1

Додатки

1 / 0,1 %
7 / 0,9 %
827 / 100,0 %

9 / 1,0 %
903 / 100,0 %

71 / 8,6 %

21 / 2,5 %

1 / 0,1 %

73 / 8,1 %

12. Злочини проти
авторитету ОДВ, ОМС
та об’єднань громадян

13. Злочини у сфері
використання комп’ютерів
14. Злочини проти
правосуддя
%

22 / 2,4 %

11. Злочини у сфері охорони
державної таємниці,
недоторканності державних
кордонів, забезпечення
призову та мобілізації

116 / 14,0 %

32 / 3,9 %

37 / 4,1 %

120 / 13,3 %

26 / 3,1 %

3

27 / 3,0 %

2

10. Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів,
психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів

8. Злочини проти безпеки
руху та експлуатації
транспорту
9. Злочини проти
громадського порядку
та моральності

1

76 / 100,0 %

2 / 2,6 %

-

2 / 2,6 %

1 / 1,3 %

6 / 7,9 %

5 / 6,6 %

1 / 1,3 %

4

Закінчення таблиці 2

Додатки

257

258

45 / 59,2 %

6 /7,9 %

25 / 32,9 %

327 / 39,5 %

352 / 39,0 %

тяжкий

861 / 95,3 %
790 / 95,5 %
71 / 93,4 %

2. Частка від кількості злочинів,
учинених іноземцями

3. Частка від кількості злочинів,
учинених особами без громадянства

4 / 5,3 %

11 / 1,3 %

15 / 1,7 %

-

3 / 0,4 %

3 / 0,3 %

-

7 / 0,9 %

7 / 0,8 %

Форма вини
Умисна форма
Необережна форма
Прямий
Непрямий
Злочинна
Злочинна
умисел
умисел
самовпевненість
недбалість

Форма вини учиненого злочину

314 / 38,0 %

359 / 39,8 %

середньої тяжкості

Тяжкість вчиненого злочину

135 / 16,3 %

141 / 15,6 %

невеликої тяжкості

1. Частка злочинів від загальної
кількості учинених діянь

Параметри

2. Частка від кількості злочинів,
учинених іноземцями
3. Частка від кількості
злочинів, учинених особами без
громадянства

1. Частка злочинів від загальної
кількості учинених діянь

Параметри

Тяжкість учиненого злочину

1 / 1,3 %

16 / 1,9 %

17 / 1,9 %

Змішана
форма вини

Таблиця 4

-

51 / 6,2 %

51 / 5,6 %

особливо
тяжкий

Таблиця 3

Додатки

6 / 7,9 %

Таблиця 6

70 / 92,1 %

762 / 92,2 %

832 / 92,1 %

Закінчений злочин

Таблиця 5

2. Частка злочинів від загаль-ної
кількості учинених у співучасті
діянь (187)

1
1. Частка злочинів від загальної
кількості учинених діянь (864)

Параметри

7 / 3,7 %

7 / 0,8 %

138 / 73,8 %

138 / 15,9 %

42 / 22,5 %

42 / 4,9 %

–

–

Вчинення злочину у співучасті
вчинення злочину
вчинення злочину
вчинення злочину вчинення злочину
групою осіб без
за попередньою
організованою
злочинною
попередньої змови змовою групою осіб
групою
організацією
2
3
4
5

Співучасть у злочині

Співучасть у злочині: всього у співучасті було вчинено 187 злочинів (з них – 164 злочини учинені іноземцями,
23 – особами без громадянства), що становить 21,6 % від кількості всіх злочинів, учинених іноземцями та особами
без громадянства

–

3. Частка від кількості злочинів, учинених
особами без громадянства

64 / 7,7 %

70 / 7,8 %

1 / 0,1 %
1 / 0,1 %

Замах

Готування

2. Частка від кількості злочинів, учинених
іноземцями

Параметри
1. Частка злочинів від загальної кількості
учинених діянь

Стадія вчинення злочину

Додатки

259

260

116 / 14,7 %
22 / 28,9 %

6 / 0,8 %
1 / 1,3 %

–

43 / 33,3 %

61 / 47,3 %

21 / 91,3 %

43 / 28,3 %

82 / 53,9 %

Україна

2 / 8,7 %

4 / 3,1 %

6 / 4,0 %

Громадянство співучасника
Держава громадянства
Інша держава
винного

–

42 / 5,3 %

4

–

21 / 16,3 %

21 / 13,8 %

Не встановлено
слідством

Таблиця 7

–

–

5

1
Примітка. Частки розраховуються від загальної кількості виявлених за результатами емпіричного дослідження осіб, які
вчинили злочин у співучасті з іноземцем або особою без громадянства). Всього – 152 співучасники (129 особи, які вчинили
злочин у співучасті з іноземцем і 23 – з особою без громадянства.

3. Частка від кількості осіб, які
вчинили злочин у співучасті
з особою без громадянства

1. Частка співучасників від
загальної кількості осіб, які вчинили злочин у співучасті з іноземцем
або особою без громадянства
2. Частка від кількості осіб, які
вчинили злочин у співучасті
з іноземцем

Параметри

3

2

Громадянство співучасника / співучасників1

1
3. Частка від кількості злочинів, учинених іноземцями (788)
4. Частка від кількості злочинів,
учинених особами без громадянства (76)

Закінчення таблиці 6

Додатки

49 / 57 %
4 / 4,6 %
13 / 15,1 %
4 / 4,6 %
1 / 1,2 %

Знайомі

Малознайомі (познайомилися
з метою вчинення злочину)

Дружні відносини

Подружжя

Родинні відносини

–

1 / 1,2 %

1 / 1,2 %

1 / 1,2 %

10 / 11,6 %

–

Особи без громадянства

1
Примітка. Всього під час проведення емпіричного дослідження було виявлено 86 випадків, у яких були наявні певні
відносини між співучасниками.

2 / 2,3 %

Іноземці

Сусіди

Параметри

Відносини між співучасниками до вчинення злочину1

Таблиця 8

Додатки

261

262

Вид співучасника

117 / 24,5 %

117 / 94,4 %

107 / 25 %

10 / 20 %

2. Частка винних від
загальної кількості
співучасників (124 особи)

3. Частка винних від
кількості засуджених
іноземців (428 осіб)

4. Частка винних від
кількості засуджених осіб
без громадянства (50 осіб)

виконавець
(співвиконавець)

1. Частка винних від
загальної кількості
засуджених (478 осіб)

Параметри

1 / 2,0 %

1 / 0,2 %

2 / 1,6 %

2 / 0,4 %

організатор

–

1 / 0,2

1 / 0,8 %

1 / 0,2 %

підбурювач

Вид співучасника

1 / 2,0 %

3 / 0,7 %

4 / 3,2 %

4 / 0,8 %

пособник

Всього винних у вчиненні злочинів в співучасті – 124 особи, що становить 25,9 % від загальної кількості
засуджених осіб

Таблиця 9

Додатки

2. Частка КЖС
від загальної
кількості КЖС,
які передували
злочинам, що були
учинені іноземцями
(788)
3. Частка КЖС
від загальної
кількості КЖС,
які передували
злочинам, що були
учинені особами без
громадянства (76)

1. Частка КЖС від
загальної кількості
КЖС (864)

Параметри

61 / 7,4 %

3 / 3,9 %

65 / 85,5 %

64 / 7,1 %

707 / 85,5 %

772 / 85,5 %

4 / 5,3 %

26 / 3,1 %

30 / 3,3 %

–

1 / 0,1 %

1 / 0,1 %

–

–

–

4 / 5,3 %

32 / 3,9 %

36 / 4,0 %

Вид конкретної життєвої ситуації, яка передувала вчиненню злочину
залежно від волі особи
змішана
ситуація,
ситуація,
ситуація,
екстремальні
ситуації,
(виникла
яка виникла яка виникла яка виникла стани, що
викликані
як з вини
в результаті в результаті в результаті
виникають
стихійними
винного, так
дій самого
дій інших
дій потерпічерез хворобу,
лихами
і потерпілого)
винного
осіб
лого
втому та ін.

Конкретна життєва ситуація, яка передувала учиненню злочину залежно від волі особи

Таблиця 10

Додатки

263

264

64 / 7,7 %

7 / 9,2 %

15 / 19,7 %

71 / 7,9 %

90 / 10,9 %

105 / 11,6 %

соціальноконфліктна
несхвалювальна
(бійка,
(детермінуюча
сварка)
14
перед злочинна)

29 /
3,5 %

30 /
3,3 %

випадкова16

52 / 68,5 % 1 / 1,3 %

607 /
73,4 %

659 /
73,0 %

нейтральна15

інше

1 / 1,3 %

-

30 / 3,6 % 7 / 0,9 %

31 / 3,4 % 7 / 0,8 %

криміногенна17

Вид конкретної життєвої ситуації, яка передувала вчиненню злочину
за характером

1
Примітка. Під соціально-несхвалювальною детермінуючою перед злочинною КЖС нами розуміється вживання злочинцем перед вчиненням злочину алкогольних напоїв, наркотичних речовин тощо
2
Примітка. Під нейтральною КЖС маються на увазі ті життєві ситуації, які об’єктивно не містили в собі необхідності
вчинення злочину і нейтрально впливали на особу та її рішення щодо учинення злочину. Злочин вчинювався особою або в силу
хибного розуміння ситуації, яка склалася, або коли за можливості вирішення ситуації законним шляхом особа обирала злочинний, не правомірний спосіб вирішення проблеми.
3
Примітка. Учиненню злочину передував випадковий збіг обставин (наприклад, знаходження винним дикоростучих рослин конопель, наркотиків, холодної чи вогнепальної зброї, боєприпасів тощо).
4
Примітка. Під криміногенною КЖС мається на увазі сукупність обставин, які певним чином полегшили або сприяли
учиненню злочину винним (наявність можливості нелегального придбання вогнепальної чи холодної зброї, пропозиції придбання наркотиків, після порушення ПДР, наслідком якого стало збиття людини, залишення місця ДТП тощо).

2. Частка КЖС від загальної
кількості КЖС, які передували злочинам, що були учинені
іноземцями (788)
3. Частка КЖС від загальної
кількості КЖС, які передували
злочинам, що були учинені особами без громадянства (76)

1. Частка КЖС від загальної
кількості КЖС (864)

Параметри

Таблиця 11
Конкретна життєва ситуація, яка передувала вчиненню злочину за характером
1234

Додатки

306 /
40 /
37,0 % 4,8 %

30 /
2/
39,5 % 2,6 %

3. Частка
від кількості
злочинів,
учинених
апатридами

Параметри

2. Частка
від кількості
злочинів,
учинених
іноземцями

Вулиця18

336 /
42 /
37,2 % 4,7 %

Власне житло19
винного

1. Частка
злочинів від
загальної
кількості
учинених діянь

Кімната у гуртожитку, виправному закладі, номер
у готелі
–

8/
1,0 %

8/
0,9 %

Власне житло
потерпілого
21 /
1/
27,7 % 1,3 %

141 /
41 /
17,0 % 5,0 %

162 /
42 /
17,9 % 4,7 %

Громадський
транспорт

Місце вчинення злочину

5/
6,6 %

75 /
9,1 %

80 /
8,8 %

Магазин,
супермаркет

Приміщення
ОДВ чи ін.
установ
5/
6,6 %

6/
0,7 %

11 /
1,2 %

Місця
громадського
відпочинку20
6/
7,9 %

41 /
5,0 %

47 /
5,2 %

Таблиця 12

Інше22

Закрите
приміщення21
3/
3,9 %

2/
2,6 %

39 /
105 /
4,7 % 12,7 %

42 /
107 /
4,7 % 11,8 %

Не встановлено
слідством
1/
1,3 %

25 /
3,0 %

26 /
2,9 %

Додатки

265

6 / 7,9

3. Частка від
кількості злочинів,
учинених особами
без громадянства

січень
7/
9,2

55 /
6,7

63 /
7,0

лютий
6/
7,9

69 /
8,3

75 /
8,3

березень
12 /
15,9

55 /
6,7

67 /
7,4

Осінь

листопад

вересень

1/
1,3

7/
9,2

6/
7,9

4/
5,3

6/
7,9

3/
3,9

3/
3,9

4/
5,3

69 / 50 / 52 / 77 / 83 / 73 / 54 / 54 /
8,3 6,1 6,3 9,3 10,0 8,8 6,5 6,5

70 / 57 / 58 / 81 / 89 / 76 / 57 / 58 /
7,6 6,3 6,4 9,0 10,9 8,4 6,3 6,4

квітень

Літо

липень

Весна

травень

Примітка. Показники після знаку дробу наведено у відсотках.

47 /
5,7

2. Частка від
кількості злочинів,
учинених іноземцями

1

53 /
5,91

грудень

1. Частка злочинів
від загальної
кількості учинених
діянь

Параметри

Зима

червень

Пора року вчинення злочину

серпень

Не встановлено
слідством
2/
2,6

12 /
1,6

15 /
1,7

Таблиця 13

Триваючий
злочин
9/
11,8

73 /
8,8

82 /
9,0

–

3 / 0,4

3 / 0,3

Продовжуваний
злочин

266

жовтень

1

Додатки

82 /
10,0 %

85 /
10,3 %

6 / 7,9 %

83 /
10,0 %

89 / 9,9 %

середа

10 /
13,2 %

106 /
12,8 %

116 /
12,8 %

четвер

День тижня

8 / 10,5 %

97 /
11,7 %

105 /
11,6 %

п’ятниця

88 / 10,6 %

8/1%

98 / 10,9 % 11 / 1,3 %

неділя

4 / 5,3 % 10 / 13,2 % 3 / 3,9 %

112 /
13,5 %

116 /
12,8 %

субота

*Святковий
день1

23 /
30,2 %

174 /
21,1 %

197 /
21,8 %

Не встановлено
слідством

1

Примітка. Кількість злочинів, учинених у святковий день розраховувалася незалежно від кількості злочинів, учинених у
певний день тижня або не встановлених слідством.

8 / 10,5 %

90 /
10,0 %

вівторок

92 /
10,2 %

понеділок

3. Частка
від кількості злочинів,
учинених
7 / 9,2 %
особами без
громадянства

1. Частка
злочинів
від загальної кількості учинених
діянь
2. Частка
від кількості злочинів,
учинених
іноземцями

Параметри

День тижня, у який було вчинено злочин

Таблиця 14

1

Додатки

267

268

4 / 5,3 %

3. Частка
від кількості
злочинів,
учинених
особами без
громадянства

7 / 9,2 %

55 / 6,7 %

2. Частка
від кількості
злочинів,
104 / 12,6 %
учинених
іноземцями

04.00-08.00

59 / 6,5 %

00.00-04.00

111 / 12,3 %

1. Частка
злочинів від
загальної
кількості
учинених
діянь

Параметри

5 / 6,6 %

83 / 10,0 %

88 / 9,8 %

08.00-12.00

15 / 19,7 %

207 / 25,0 %

222 / 24,6 %

12.00-18.00

Час доби

7 / 9,2 %

71 / 8,6 %

78 / 8,6 %

18.00-20.00

Вчинення злочину за часом доби

11 / 14,5 %

116 / 14,0 %

127 / 14,1 %

20.00-24.00

27 / 35,5 %

191 / 23,1 %

218 / 24,1 %

Не
встановлено
слідством

Таблиця 15

Додатки

417 / 46,2 %

383 / 46,3 %

34 / 44,7 %

2. Частка від
кількості злочинів,
учинених
іноземцями

3. Частка від
кількості злочинів,
учинених особами
без громадянства

Заява потерпілого

1. Частка злочинів
від загальної
кількості учинених
діянь

Параметри

1 / 1,3 %

26 / 3,1 %

27 / 3,0 %

Явка з повинною

6 / 8,0 %

14 / 1,7 %

20 / 2,2 %

Заява третьої особи

35 / 46,0 %

404 / 48,9 %

439 / 48,6 %

Безпосереднє
виявлення злочину
правоохоронними
органами

Підстава порушення кримінального провадження

Підстава порушення кримінального провадження

Таблиця 16

Додатки

269

376 /
45,5 %
46 /
60,5 %

2. Частка від кількості
злочинів, учинених
іноземцями

3. Частка від кількості
злочинів, учинених
апатридами
1/
1,3 %

47 /
5,7 %

48 /
5,8 %

Легкі тілесні
ушкодження
потерпілого
5/
6,6 %

52 /
6,3 %

57 /
6,9 %

1/
1,3 %

16 /
1,9 %

17 /
2,1 %

Тілесні ушкодження
середньої тяжкості
потерпілого

Наслідки учиненого злочину1

2/
2,6 %

26 /
3,1 %

28 /
3,4 %

3/
3,9 %

25 /
3,0 %

28 /
3,4 %

Моральна шкода,
завдана потерпілому
6/
7,9 %

5/
0,6 %

11 /
1,3 %

18 /
23,7 %

275 /
33,3 %

293 /
35,4 %

Інше

3/
3,9 %

39 /
4,7 %

42 /
5,1 %

1
Примітка. Загальна кількість наслідків від учинених злочинів перевищує кількість діянь, учинених іноземцями та особами без громадянства, оскільки деякими злочинами було спричинено кілька видів наведених у таблиці наслідків.

422 /
51,0 %

Матеріальна шкода

1. Частка злочинів від
загальної кількості учинених
діянь

Параметри

Матеріальна шкода
у великих чи особливо
великих розмірах

Наслідки учиненого злочину / злочинів

Тяжкі тілесні
ушкодження
потерпілого

Таблиця 17

Ненастання наслідків
від учиненого злочину

270

Смерть потерпілого

1

Додатки

1

4/
0,8

6/
1,2

5/
1,0

10 /
2,0

2/
0,4

31 /
6,2

5/
1,01

1/
0,2

78 / 78 / 81 / 61 / 84 /
15,5 15,5 16,2 12,2 16,8

1821
3

1417
2
40 /
8,0

Вік злочинця на момент учинення злочину (всього – 478 осіб)
Чол.
Жін.
22- 26- 30- 36- 41141822- 26- 30- 36≥ 50
25
29
35
40
50
17
21
25
29
35
40
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Примітка. Показники після знаку дробу наведено у відсотках.

1
1. Частка
винних від
загальної
кількості
засуджених

Параметри

44 / 88,0 %

3. Частка винних від кількості засуджених осіб без громадянства (50 осіб)

Вік злочинця на момент учинення злочину
(показники наведено у відсотках від загальної кількості винних осіб)

412 / 82,2 %

2. Частка винних від кількості засуджених іноземців (428 осіб)

Жін.

Таблиця 1

1

6/
1,2

4150
16

9/
1,8

17

≥ 50

Таблиця 2

6 / 12,0 %

39 / 7,8 %

45 осіб – 9,0 %

Стать

456 осіб – 91,0 %

Чол.

1. Частка винних від загальної кількості засуджених (478 осіб)

Параметри

Стать злочинця

Відомості про особу злочинця

Додаток В.2

Додатки

271

1

1

30 /
6,7

1/
2,0

3/
0,7

2/
4,0

Держава

3

2

5

6

7

8

4/
8,0

36 /
8,0

9

1/
2,0

–

10

–

4/
0,9

11

18
29
17

3,4%

3,6 %
5,8 %

Громадянство винного (428 осіб)1
Чол.
% від загальної
Кількість
кількості винних
осіб
іноземних громадян
3
4
34,5 %
173

Громадянство винного

9/
6/
7/
5 / 10 /
18,0 12,0 14,0 10,0 20,0

69/ 72/ 74 / 56 / 74 /
15,3 15,9 16,4 12,4 16,4

4

1/
2,0

1/
2,0

5
22
1
7
1

–

2/
0,4

15

2/
4,0

7/
1,6

17

Таблиця 3
1

1/
2,0

5/
1,1

16

0,2 %

0,2 %
1,4 %

Жін.
% від загальної
кількості винних
іноземних громадян
6
4,4 %

9/
2,0

14

4/
0,9

13

Кількість
осіб

–

6/
1,3

12

Примітка. У таблиці наведено усі виявлені під час емпіричного дослідження випадки.

2
Російська Федерація
Республіка Білорусь
Республіка Молдова
Республіка Вірменія

1
2. Частка
винних від
кількості
засуджених
іноземців
3. Частка
винних від
кількості
засуджених
ОБГ

Регіон

272

СНД

Закінчення таблиці 2

Додатки

Європа

Азія

1

2
6
2

Литва

3

Йорданія

Польща

0,2 %
0,4 %
1,2 %
0,4 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %

1
2
6
2
1
2
1

Болгарія

2,8 %

14

0,4 %

1,2 %

0,4 %

0,6 %

0,2 %
0,4 %

4
6,2 %
9,3 %
0,2 %
0,8 %
1,0 %
4,2 %

3
31
47
1
4
5
21
1
2

2
Азербайджанська Республіка
Грузія
Казахстан
Таджикистан
Туркменістан
Узбекистан
Китайська Народна Республіка
Монголія
Соціалістична Республіка
В’єтнам
Республіка Індія
Ісламська Республіка Пакистан
Турецька Республіка
Сирійська Арабська Республіка
Південна Осетія
Республіка Ірак
Ісламська Республіка Іран

-

-

-

-

1
-

2

5
1
2
-

-

-

-

-

0,2%
-

0,4 %

-

0,2 %
0,4 %

6

Продовження таблиці 3

Додатки

273

274

1
1
2
1
1
1

Республіка Камерун
Королівство Марокко
Федеральна Республіка Нігерії
Республіка Уганда
Гвінейська Республіка
Держава Еритрея
44

4

3
1
3
1
3
1
1

Алжирська Народна
Демократична Республіка

2

Латвія
ФРН
Угорщина
Румунія
Грецька Республіка
Норвегія

Без громадянства

Африка

1

8,8 %

0,2 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %

0,8 %

4
0,2 %
0,6 %
0,2 %
0,6 %
0,2 %
0,2 %

6

2
-

1,2 %

0,4 %
-

-

-

-

6
-

Закінченнятаблиці
таблиці33
Продовження

5
-

Додатки

Болгарин

Росіянин
Українець
Білорус
Молдаванин
Поляк
Румун
Грузин
В'єтнамець
Азербайджанець
Вірменин
Татарин
Узбек
Турок
Араб
Циган
Курд
Чеченець
Таджик
Аварець
Німець

1

Національність

5

Кількість осіб
2
179
19
19
23
2
3
45
14
31
23
9
18
9
11
6
2
3
3
2
3

Чол.

1,0 %

%
3
35,7 %
3,8 %
3,8 %
4,6 %
0,4 %
0,6 %
8,9 %
2,8 %
6,2 %
4,6 %
1,8 %
3,6 %
1,8 %
2,2 %
1,2 %
0,4 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,6 %

Національність винного

-

Кількість осіб
4
22
2
1
7
1
2
1
2
1
2
4
-

Жін.

-

%
5
4,4 %
0,4 %
0,2 %
1,4 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %
0,4 %
0,8 %
-

Таблиця 4

Додатки

275

276

2 / 0,4 %

1 / 2,0 %

2. Частка винних від
кількості засуджених
іноземців

3. Частка винних від
кількості засуджених осіб без
громадянства
3/
6,0 %

14 /
3,1 %

17 /
3,4 %

село

1/
1 / 2,0 %
2,0 %

11 /
3 / 0,7 %
2,4 %

1

Таблиця 5

5
-

Закінчення таблиці 4

9 / 18,0 %

69 / 15,3 %

78 / 15,6 %

15 /
30,0 %

236 /
52,3 %

251 /
50,1 %

місто

16 /
32,0 %

92 /
20,4 %

108 /
21,5 %

село

4 / 8,0 %

24 /
5,4 %

28 /
5,6 %

селище

Інша держава походження
велике місто
селище
чи столиця

12 /
4 / 0,8 %
2,4 %

Україна

Місце народження

-

4
-

Примітка. Індієць, осетин, абхаз, ногаєць, гагауз, афганець, монгол, іранець,йорданець, грек, угорець, литовець,китаєць.

3 / 0,6 %

1

3
0,8 %
0,4 %
1,6 %
2,6 %

Місце народження винного

велике місто
місто
чи столиця

2
4
2
8
13

1. Частка винних від
загальної кількості
засуджених

Параметри

Туркмен
Пакистанець
Африканські народи
Інші1

1

Додатки

31 / 6,9 %
4 / 8,0 %

129 / 28,6 %
5 / 10,0 %

Дані про судимість

35 / 7,0 %

134 / 26,7 %

1 / 2,0 %

5 / 1,1 %

6 / 1,2 %

У якій сім’ї виховувалась винна особа
без батьківського
повній
неповній
піклування

40 / 80 %

Таблиця 7

286 / 63,4 %

326 / 65,1 %

Немає відомостей
у матеріалах кримінального
провадження

Таблиця 6

1
1. Частка від загальної кількості
засуджених осіб

Параметри

54 /
10,8 %

2

1

25 /
5,0 %

15 /
3,0 %

6/
1,2 %

8/
1,6 %

40 /
8,0 %

59 /
11,8 %

9 / 1,8 %

Відомості про судимість
Кількість засуджень
Характер рецидиву
загаль- спеці- зміша2
3
4
≥5
ний
альний
ний
3
4
5
6
7
8
9

Не мають судимості на території України або в силу 89 КК України (у випадку попереднього засудження в Україні) вважаються не судимими на момент учинення злочину 393 осіб (78,4 % від загальної кількості засуджених), з них:
– іноземці – 361 осіб;
– особи без громадянства – 32 особи.
Мають судимість – 108 осіб (21,6 % від загальної кількості засуджених), з яких 90 осіб – іноземці та 18 осіб –
особи без громадянства.

1. Частка винних від загальної
кількості засуджених
2. Частка винних від кількості
засуджених іноземців
3. Частка винних від кількості
засуджених осіб без громадянства

Параметри

У якій сім’ї виховувався

Додатки

277

94 /
18,8 %
94 /
87,0 %
78 /
86,7 %
16 /
88,9 %

1. Частка від загальної кількості
засуджених осіб

2. Частка від кількості осіб,
які мають судимість

3. Частка від кількості засуджених іноземців, які мають
судимість

4. Частка від кількості засуджених осіб без громадянства, які
мають судимість

Україна

Параметри

–

11 /
12,2 %

11 /
10,2 %

11 /
2,2 %

Держава
громадянства

38 /
42,2 %

43 /
39,8 %

43 /
8,6 %

до 3 міс.

2/
5/
11,1 % 27,8 %

1/
1,1 %

3/
2,8 %

3/
0,6 %

1/
5,6 %

5/
5,6 %

6/
5,6 %

6/
1,2 %

3-6 міс.

6
8/
7,4 %
5/
5,6 %
3/
16,6 %

7
40 /
37, %
32 /
35,6 %
7/
38,9 %

Закінчення таблиці 7
8
9
59 /
9 / 8,4 %
56,4 %
51 /
7 / 7,8 %
56,6 %
9/
2/
50,0 %
11,1 %

Відомості про судимість
Час, який минув після попереднім засудженням
або звільненням після відбуття покарання і новим
злочином

5
6/
5,6 %
5/
5,6 %
1/
5,6 %

29 /
5,8 %

25 /
27,8 %
4/
4/
22,2 % 22,2 %

7/
7,8 %

11 /
29 /
10,2 % 27,0 %

11 /
2,2 %

6-12 міс.

Держава, у якій було
засуджено за попередній
(попередні) злочин (-и)
Третя держава

4
15 /
13,9 %
8/
8,9 %
7/
38,9 %

1-3 роки

3
25 /
23,1 %
23 /
25,6 %
2/
11,1 %

3/
16,6 %

9/
10,0 %

12 /
11,1 %

12 /
2,4 %

3-5 років

2
54 /
50,0 %
49 /
54,4 %
5/
27,8 %

1/
5,6 %

4/
4,4 %

5/
4,6 %

5/
1,0 %

≥ 5 років

278
–

2/
2,2 %

2/
1,7 %

2/
0,4 %

немає відомостей

1
2. Частка від кількості осіб, які мають
судимість
3. Частка від кількості засуджених
іноземців, які мають судимість
4. Частка від кількості засуджених осіб
без громадянства, які мають судимість

Додатки

113 /
25,0 %

4/
8,0 %

2. Частка
від кількості 189 /
засуджених
41,9 %
іноземців

3. Частка
від кількості
24 /
засуджених
48,0 %
осіб без громадянства
12 /
24,0 %

68 /
15,1 %

80 /
16,0 %

цивільний шлюб

Чол.

1/
2,0 %

4/
0,9 %

5/
1,0 %

вдівець

Жін.

1/
2,0 %

29 /
6,4 %

30 /
6,0 %

вдова

4/
8,0 %

–

1 / 2,0 %

1/
2,0 %

21 /
8/
2/
3 / 0,7 %
0,4 %
4,7 % 1,8 %

25 /
8/
3/
4 / 0,8 %
5,0 % 1,6 %
0,6 %

розлуче- неза- заміж- цивільний
ний
міжня
ня
шлюб

Примітка. Відсутня інформація про засуджених осіб чоловічої статі.

117 /
23,3 %

1. Частка від
загальної
213 /
кількості за- 42,5 %
суджених

1

одружений

не одружений

Параметри

Сімейний стан

Сімейний стан (на момент учинення злочину)

–

5/
1,1 %

5/
1,0 %

розлучена

Таблиця 8

2 / 4,0 %

9 / 2,0 %

11 / 2,2 %

Немає
відомостей1

1

Додатки

279

95 / 21,1 %
8 / 16,0 %

2. Частка від кількості засуджених іноземців 258 / 57,2 %

3. Частка від кількості засуджених осіб без
громадянства

13 / 2,6 %
10 / 2,2 %
3 / 6,0 %

46 / 9,2 %
43 / 9,5 %
3 / 6,0 %

3
95 / 19,0 %

2

80 / 16,0 %

Українець/
українка

Національність
винного

8 / 1,6 %

4

5
26 /
5,2 %

Іншої
Немає
з винним
відонаціональ- мостей
ності

6
7
98 /
81 / 16,2 %
19,6 %

Держава
громадянства винного

1 / 0,2 %

8

Інша
держава
громадянства

Громадянство другого
з подружжя1

9
29 /
6,0 %

Немає
відомостей

Таблиця 10
1

4 / 8,0 %

45 / 10,0 %

49 / 9,8 %

1
Примітка. Випадків належності другого з подружжя засудженої особи до осіб без громадянства під час емпіричного дослідження не виявлено.

1
1. Частка від загальної
кількості засуджених (501)

Параметри

Національність другого з подружжя

Всього: 209 випадків (41,7 % від загальної кількості засуджених)

Національність та громадянство другого з подружжя засудженої особи
(в тому числі і перебування в цивільному шлюбі)

32 / 64,0 %

103 / 20,5 %

1. Частка від загальної кількості засуджених 290 / 57,9 %

1

Параметри

Україна

280

Наявність малолітніх, неповнолітніх дітей або інших утриманців
на утриманні у засудженої особи
3 і більше
Немає
не має
1 особа
2 особи
осіб
відомостей
2
3
4
5
6

Таблиця 9
Наявність малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні (на момент учинення злочину)

Додатки

69 / 15,3 %

11 / 22,0 %

3. Частка від кількості засуджених іноземців (451)

4. Частка від кількості засуджених апатридів (50)

–

2/
0,4 %

2. Частка від кількості
засуджених іноземців

3. Частка від кількості засуджених осіб без громадянства

2/
0,4 %

не має
освіти

1. Частка від загальної
кількості засуджених

Параметри

80 / 38,3 %

2. Частка від загальної
кількості засуджених, які
перебувають у шлюбі (209)

1 / 2,0 %

95 / 21,1 %

95 / 45,6 %

3

1 / 2,0 %

7 / 1,6 %

8 / 3,8 %

4

3 / 6,0 %

5 / 1,1 %

8 / 1,6 %

початкова
освіта

16 /
32,0 %

50 /
11,1 %

66 /
13,2 %

неповна
середня
освіта

6

7

4/
8,0 %

21 /
4,7 %

22 /
44,0 %

202 /
44,8 %

224 /
44,7 %

повна
середня
освіта

-

-

7 / 14,0 %

90 / 20,0 %

97 / 19,4 %

–

34 /
7,5 %

34 /
6,8 %

4/
23,5 %

25 /
13,8 %

29 /
14,6 %

9

1/
2,0 %

63 /
14,0 %

64 /
12,7 %

1/
2,0 %

5/
1,1 %

6/
1,2 %

немає
відомостей

Таблиця 11

1 / 0,6 %

середньо- неповна вища
спеціальна вища
освіта
освіта освіта

Рівень освіти

13 /
26,0 %

85 /
81 / 18,0 %
18,8 %

1 / 0,5 %

8

Закінчення таблиці 10

26 /
98 /
81 / 38,8 %
12,4 % 46,9 %

5

Рівень освіти засудженої особи

2

1

Додатки

281

282

1. Частка від загальної
кількості засуджених
2. Частка від кількості
засуджених іноземців
3. Частка від кількості
засуджених апатридів

Параметри

370 / 82,0 %
30 / 60,0 %

54 / 12,0 %
15 / 30,0 %

Рівень володіння мовою

400 / 79,8 %

69 / 13,8 %

Україна

2 / 4,0 %

7 / 1,6 %

9 / 1,8 %

Таблиця 13

3 / 6,0 %

20 / 4,4 %

23 / 4,6 %

Немає
відомостей

94 / 18,7 %
93 / 20,6 %
1 / 2,0 %

89 / 17,7 %
60 / 13,3 %
29 / 58,0 %

20 / 40,0 %

287 / 63,7 %

307 / 61,3 %

-

11 / 2,4 %

11 / 2,3 %

Рівень володіння мовою
Не володіє жодРосійська мова
Володіє українською чи ін.
Володіє
ною з поширеє рідною або
поширеною в Україні моукраїнською
них в Україні
вільно володіє
вою (в т. ч. мовою нац. менмовою
мов
шин) на побутовому рівні російською мовою

1. Частка від загальної кількості
засуджених
2. Частка від кількості засуджених
іноземців
3. Частка від кількості засуджених
апатридів

Параметри

Де отримував освіту
Держава громадянства
іноземця або держава
Третя
походження особи
держава
без громадянства

Місце отримання освіти (в тому числі і на момент учинення злочину)

Таблиця 12

Додатки

1. Частка від загальної
кількості засуджених
2. Частка від кількості
засуджених іноземців
3. Частка від кількості
засуджених осіб без
громадянства

Параметри

2 / 4,0 %

48 / 96,0 %

Спеціальність

82 / 18,2 %

84 / 16,8 %

346 / 76,7 %

394 / 78,6 %

–

15 / 3,3 %

15 / 3,0 %

Таблиця 15

–

8 / 1,8 %

8 / 1,6 %

129 / 25,7 %
127 / 28,2 %
2 / 4,0 %

308 / 61,5 %
282 / / 62,5 %
26 / 52,0 %

22 / 44,0 %

42 / 9,3 %

64 / 12,8 %

Наявність спеціальності у засудженого
Не має спеціальності
Має спеціальність
Не має відомостей

2. Частка від кількості засуджених іноземців
3. Частка від кількості засуджених осіб без громадянства

1. Частка від загальної кількості засуджених

Параметри

Залучення перекладача під час кримінального провадження
Перекладач залучався до участі у кримінальному провадженні
Перекладач
тільки на стадії
тільки на
на всіх стадіях
не залучався
досудового
стадії судового
кримінального провадження
розслідування
провадження

Залучення перекладача під час кримінального провадження

Таблиця 14

Додатки

283

284

161 /
32,1 %

140 /
31,1 %

21 /
42,0 %

2. Частка
від кількості
засуджених
іноземців

3. Частка
від кількості
засуджених
осіб без
громадянства

Не
працює

1. Частка
від загальної
кількості
засуджених

Параметри

1 / 2,0 %

74 /
16,4 %

75 /
14,9 %

2 / 4,0 %

70 / 15,5 %

72 / 14,4 %

20 / 40,0 %

98 / 21,7 %

118 / 23,6 %

3 / 6,0 %

29 / 6,4 %

32 / 6,4 %

3 / 6,0 %

25 / 5,5 %

28 / 5,6 %

–

12 /
2,7 %

12 /
2,4 %

–

3 / 0,7 %

3 / 0,6 %

Працює
живе за
Відбування
Навчання
Працює неофіційно
рахунок
Злочинні Пенсіо- покарання
(учень,
офіційно (в т.ч. трива- тимчасових
промисли
нер
за злочин
студент)
лий час)
заробітків
в УВП

Рід занять на момент учинення злочину

Трудова занятість на момент учинення злочину

Таблиця 16

Додатки

1 / 2,3 %

3. Частка від кількості
засуджених осіб
без громадянства
(44 особи)
2 / 4,5 %

24 / 5,8 %

26 / 5,7 %

ЗС СРСР

Служив

1 / 2,3 %

55 / 13,4 %

56 / 12,3 %

ЗС держави
громадянства /
походження

23 / 52,3 %

153 / 37,1 %

176 / 38,6 %

Не служив

17 / 38,6 %

175 / 42,5 %

192 / 42,1 %

Немає
відомостей

Примітка. Участь у бойових діях: 4 особи (громадянство РФ, приймали участь в бойових діях на території Чечні).

5 / 1,2 %

2. Частка від кількості
засуджених іноземців
(412 осіб)

1

6 / 1,3 %

ЗС України

1. Частка
від загальної кількості
засуджених (456 осіб)

Параметри

Служба в ЗС

Служба у Збройних Силах (дані розраховувалися тільки щодо осіб чоловічої статі – 456 осіб)1

Таблиця 17

Додатки

285

29 /
58,0 %

3. Частка
від кількості
засуджених осіб
без громадянства

Тимчасове
проживання
–

2/
0,4 %

2/
0,4 %

Вступ до шлюбу

Навчання
–

–

34 /
4/
7,5 % 0,9 %

34/
4/
6,8 % 0,8 %

Відвідування
родичів, друзів
–

–

33 /
19/
7,3 % 4,2 %

33 /
19 /
6,6 % 3,7 %

–

15 /
3,3 %

15 /
3,0 %

Лікування

Відпочинок
–

–

–

4/
14 /
8,0 % 28,0 %

54 /
4/
5/
24 /
52 /
12,0 % 0,9 % 1,1 % 5,3 % 11,6 %

54 /
4/
5/
28 /
66 /
10,8 % 0,8 % 1,0 % 5,6 % 13,2 %

Повернення на
Батьківщину2

1

Примітка. Мається на увазі переїзд особи самостійно або разом з родиною (чи до родини) на постійне місце проживання в Україну.
2
Примітка. Випадок, коли іноземний громадянин народився і, можливо, проживав на території України, але в силу різних
причин змінив місце проживання та набув громадянства іншої держави, а з часом прийняв рішення про повернення на територію України.

3/
6,0 %

51 /
11,3 %

154 /
34,2 %

2. Частка від
кількості засуджених іноземців

Зміна місця
проживання1

54 /
10,8 %

Працевлаштування,
трудова діяльність

1. Частка від
183 /
загальної кількос36,5 %
ті засуджених

Параметри

Ділова поїздка /
відрядження

Мета приїзду до України
Злочинна діяльність

Таблиця 18

Інше

286
Не встановлено

Мета прибуття до України

12

Додатки

83 / 16,6 %

83 / 18,4 %

–

2. Частка від кількості
засуджених іноземців

3. Частка від кількості
засуджених осіб без
громадянства
–

36 /
8,0 %

36 /
7,2 %

Кілька днів
≤ 1 міс.
(до тижня)

1. Частка від загальної
кількості засуджених

Параметри

–

18 /
4,0 %

18 /
3,6 %

1–3
міс.

1/
2,0 %

11 /
2,4 %

12 /
2,4 %

1/
2,0 %

14 /
3,1 %

15 /
3,0 %

≤ 6 міс. ≤ 1 рік

–

69 /
15,3 %

69 /
13,7 %

1– 5
років

43 /
9,5 %

49 /
9,7 %

≥ 10
років

3/
6/
6,0 % 12,0 %

36 /
8,0 %

39 /
7,8 %

5–10
років

39 / 78,0 %

141 /
31,3 %

180 /
36,0 %

Немає
інформації
або не
виїздив
за межі
України

Час перебування в Україні до вчинення злочину / першого злочину

Час після приїзду в Україну через який вчинено злочин

Таблиця 19

Додатки

287

288

1. Частка від загальної кількості
засуджених
2. Частка від кількості
засуджених іноземців
3. Частка від кількості
засуджених осіб без громадянства

Параметри

2. Частка від кількості засуджених
іноземців
3. Частка від кількості засуджених
осіб без громадянства

1. Частка від загальної кількості
засуджених

Параметри

107 / 21,4 %
101 / 22,4 %
6 / 12,0 %

39 / 8,7 %
5 / 10,0 %

напівлегальний

287 /
57,2 %
278 /
61,6 %
9/
18,0 %

легальний

-

7 / 1,6 %

7 / 1,4 %

Вид іммігранта-злочинця

44 / 8,8 %

нелегальний

Таблиця 21

13 / 26,0 %

54 / 12,0 %

67 / 13,4 %

11 / 2,4 %

11 / 2,2 %

30 / 60,0 %

15 / 3,3 %

45 / 9,0 %

Немає
інформації
транзит- транзитний
або не
ний
нелегальний
є іммігрантом

36 / 72,0 %

1 / 2,0 %

Вид іммігранта-злочинця

362 / 81,3 %

398 / 79,4 %

35 / 7,7 %

36 / 7,2 %

Інформація про перетин державного кордону України
Немає інформації
іноземцем / особою без громадянства
або не перетинав
З порушенням норм
Без порушення норм
кордони України
законодавства України
законодавства України

Порушення норм міграційного законодавства України під час перетину державного кордону

Таблиця 20

Додатки

1. Частка від
загальної кількості
засуджених
2. Частка від
кількості засуджених
іноземців
3. Частка
від кількості
засуджених осіб без
громадянства

Параметри

290 / 64,3 %
21 / 42,0 %

311 / 62,1 %
153 / 33,9 %
25 / 50,0 %

178 / 35,5 %

Легальність перебування особи
Легально
Нелегально

Таблиця 23

8 / 1,8 %
4 / 8,0 %

12 / 2,4 %

Немає
інформації

239 / 47,7 %
232 / 51,5 %

7 / 14,0 %

154 / 30,7 %

140 / 31,1 %

14 / 28,0 %

6 / 12,0 %

24 / 5,3 %

30 / 6,0 %

23 / 46,0 %

55 / 12,2 %

78 / 15,6 %

Наявність зареєстрованого місця проживання в Україні
Зареєстрований в державі
Особа без
Проживає без
Реєстрація в Україні
громадянства / державі визначеного місця
реєстрації
походження
проживання

Наявність зареєстрованого місця проживання в Україні

2. Частка від кількості засуджених іноземців
3. Частка від кількості засуджених осіб без громадянства

1. Частка від загальної кількості засуджених

Параметри

Легальність перебування особи в Україні на момент учинення злочину

Таблиця 22

Додатки

289

290

443 / 88,4 %

400 / 88,7 %

43 / 86,0 %

1. Частка від
загальної
кількості засуджених

2. Частка від
кількості засуджених іноземців

3. Частка від
кількості засуджених осіб без
громадянства

Параметри

3 / 6,0 %

26 / 5,8 %

29 / 5,8 %

1 / 2,0 %

3 / 0,7 %

4 / 0,8 %

хронічні / Розлади
Задовільний
соматичні психіки
стан
захворюта
здоров'я
вання
поведінки
тимчасово

1 / 2,0 %

-

12 / 2,8 % 2 / 0,4 %

13 / 2,6 % 2 / 0,4 %

постійно

Перебування
на обліку
у спеціальних
установах

Стан здоров’я винного

2 / 4,0 %

2 / 0,4 %

4 / 0,8 %

ВІЛ-інфікований

Стан здоров’я винного на момент учинення злочину

-

4 / 0,9 %

4 / 0,8 %

-

2 / 0,4 %

2 / 0,4 %

Перебувала у стані
Має
вагітності
інвалідна момент
ність
учинення
злочину

Таблиця 24

Додатки

Зловживає

32 / 6,4 %

29 / 6,4 %

3 / 6,0 %

2. Частка від
кількості засуджених іноземців

3. Частка від
кількості засуджених осіб без
громадянства
27 / 54,0 %

255 / 56,5 %

282 / 56,3 %

4 / 8,0 %

63 / 14,0 %

67 / 13,3 %

7 / 14,0 %

23 / 5,1 %

30 / 6,0 %

1 / 2,0 %

7 / 1,6 %

8 / 1,6 %

рідко або
рідко або періодично
синдром
Не вживає періодично вживає наркотичні побутове залежності
вживає
речовини без
пияцтво
від
алкоголь за
синдрому залежності
алкоголю
бажанням

1. Частка від
загальної
кількості засуджених

Параметри

Вживає

Немає
відомостей

-

8 / 16,0 %

6 / 1,3 % 68 / 15,1 %

6 / 1,2 % 76 / 15,2 %

наркоманія

Вживання спиртних напоїв, наркотичних чи психотропних речовин

Вживання спиртних напоїв, наркотичних чи психотропних речовин

Таблиця 25

Додатки

291

1

забезпечення себе певними
благами, документами чи
наркотичними речовинами

помста

корисливі мотиви

48 /
2/
63,2 % 2,6 %

6/
7,9 %

5/
6,6 %

-

2/
9/
2,6 % 11,8 %

-

15 /
1,8 %

хуліганство

530 /
5/
149 /
14 /
2/
8/
38 /
64,1 % 0,6 % 18,0 % 1,7 % 0,4 % 1,0 % 4,6 %

ревнощі

15 /
1,7 %

покарання потерпілого

578 /
7/
155 /
19 /
2/
10 /
47 /
64,0 % 0,8 % 17,2 % 2,1 % 0,2 % 1,1 % 5,2 %

2/
2,6 %

-

3/
3,9 %

17 /
14 /
71 /
2,1 % 1,7 % 8,6 %

19 /
14 /
74 /
2,1 % 1,6 % 8,2 %

низькі мотиви

-

10 /
1,2 %

10 /
1,1 %

Примітка. Сума зазначеного показника перевищує 100 %, оскільки певна кількість діянь належить до полімотивних злочинів.

1. Частка
від загальної
кількості злочинів
2. Частка від
кількості злочинів,
учинених
іноземцями
3. Частка від
кількості злочинів,
учинених
апатридами

Параметри

неприязні відносини

Мотиви та цілі вчинення злочину1
з метою приховати інший
злочин або полегшити його
вчинення

Таблиця 26

інше

Мотиви та цілі вчинення злочину

необережні злочини

292

захист себе / свого майна
або ін. осіб / майна ін. осіб

1

Додатки

33 / 43,4 %

3. Частка від кількості злочинів,
учинених особами без громадянства

Таблиця 28

704 / 85,2 %
55 / 72,4 %

2. Частка від кількості злочинів,
учинених іноземцями

3. Частка від кількості злочинів,
учинених особами без громадянства

21 / 27,6 %

121 / 14,6 %

142 / 15,7 %

–

2 / 0,2 %

2 / 0,2 %

Примітка. Розрахунки велися залежно від кількості злочинів, учинених іноземцями та особами без громадянства.

759 / 84,1 %

1

43 / 56,6 %

565 / 68,3 %

608 / 67,3 %

Психічний стан винного на момент учинення злочину
у стані алкогольного /
задовільний
хвороба
наркотичного сп’яніння

1. Частка від загальної кількості
злочинів

Параметри

262 / 31,7 %

2. Частка від кількості злочинів,
учинених іноземцями

Психічний стан винного на момент учинення злочину

295 / 32,7 %

Момент виникнення наміру на вчинення злочину
раптово
заздалегідь обміркований

1. Частка від загальної кількості
злочинів

Параметри

Момент виникнення умислу на вчинення злочину у злочинця1

Таблиця 27

Додатки

293

294

463 / 92,4 %

415 / 92,0 %

48 / 96 %

2. Частка від кількості
засуджених іноземців

3. Частка від кількості
засуджених осіб без
громадянства

не проводилася

1. Частка від загальної
кількості засуджених

Параметри

1 / 2,0 %

25 / 5,6 %

26 / 5,2 %

судово-наркологічна

1 / 2,0 %

5 / 1,1 %

6 / 1,2 %

судово-психіатрична

проводилася

Експертиза по відношенню до винного

Проведення експертизи по відношенню до винного

–

6 / 1,3 %

6 / 1,2 %

судово-медична

Таблиця 29

Додатки

190 / 42,1 %

24 / 48 %

2. Частка від кількості
засуджених іноземців

3. Частка від кількості
засуджених осіб без
громадянства
4 / 8,0 %

21 / 4,7 %

25 / 5,0 %

особисте
зобов’язання

-

2 / 0,4 %

2 / 0,4 %

особиста
порука

1 / 2,0 %

12 / 24,9 %

23 / 4,6 %

застава

-

-

-

домашній
арешт

21 / 42,0 %

216 / 47,9 %

237 / 47,3 %

тримання
під вартою

Таблиця 1

1

1
Примітка. Оскільки під час запропонованого емпіричного дослідження узагальнювалися кримінальні провадження (справи), частина з яких велася відповідно до норм КПК України 1960 р., а частина – відповідно до норм КПК України 2012 р.,
у наведеній таблиці враховані міри запобіжного заходу, передбачені як КПК України 1960 р., так і КПК України 2012 р.

Розгляд справи за обвинуваченням іноземця за його відсутності (підстава: заява про такий розгляд справи): 11
випадків (2,2 % від загальної кількості засуджених; 2,4 % від кількості засуджених іноземців).

214 / 42,7 %

підписка про невиїзд
(за КПК 1960 р.)

1. Частка від загальної
кількості засуджених

Параметри

Міра запобіжного заходу1

Запобіжний захід, застосований до підозрюваної / обвинуваченої особи
на стадії досудового розслідування

Відомості про запобіжний захід та покарання

Додаток В.3

Додатки

295

3/
6,0 %

6/
12,0 %

2 / 4,0 %

штраф

39 /
7,8 %
36 /
8,0 %

громадські роботи
21 /
4,2 %
15 /
3,3 %

арешт

105 /
21,0 %
103 /
22,8 %

обмеження волі
5/
10,0 %

44 /
8,8 %
39 /
8,6 %
33 /
66,0 %

–

305 /
33 / 6,6 %
60,9 %
272 /
33 / 7,3 %
60,3 %

–

1 / 0,2 %

10 / 2,2 %
–

1 / 0,2 %

10 / 2,0 %

Застосування примусових
заходів медичного характеру
та примусове лікування

1 / 2,0 %

–

1 / 0,2 %

1
Примітка. Сума відсотків показника, наведеного у таблиці, перевищує 100%, оскільки в деяких випадках судами до однієї особи застосовувалося кілька видів покарань.
2
Примітка. Випадків застосування судами до іноземців та осіб без громадянства покарання у вигляді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців,
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців та довічного позбавлення волі під час запропонованого емпіричного дослідження не виявлено.

1. Частка від загальної
кількості засуджених
2. Частка від кількості
засуджених іноземців
3. Частка від кількості
засуджених осіб
без громадянства

Параметри

позбавлення волі

Вид покарання, застосований за вироком суду1
Додаткове
покарання за
Основне покарання за вироком суду2
вироком суду

Вид покарання, застосований до винного

конфіскація майна

Таблиця 2

Звільнення від крим.
відповідальності із застосуванням примусових заходів
виховного характеру
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позбавлення права
обіймати певні посади / займатися певною діяльністю

12

Додатки

65 / 47,4 %

3. Частка від кількості засуджених іноземців,
до яких судом було застосовано 75 КК України
(137 осіб)

5 / 26,3 %

46 / 33,6 %

51 / 32,7 %

51 / 10,2 %

іспитовий строк
в 2 роки

2 / 10,5 %

26 / 19,0 %

28 / 17,9 %

28 / 5,6 %

іспитовий строк в 3
роки

Притягнення до адміністративної відповідальності до винесення вироку суду: 4 випадки (0,8 %):
– 3 – іноземці (0,7 %);
– 1 – особи без громадянства (2,0 %).

Застосування 69 КК України: 42 випадки (8,4 % від загальної кількості засуджених):
– 41 – іноземці (9,1 % від засуджених іноземців);
– 1 – особи без громадянства (2,0 % від кількості засуджених осіб без громадянства)

12 / 63,2 %

77 / 49,4 %

2. Частка від загальної кількості засуджених,
до яких судом було застосовано 75 КК України
(156 осіб)

4. Частка від кількості засуджених осіб
без громадянства, до яких судом було
застосовано 75 КК України (19 осіб)

77 / 15,4 %

іспитовий строк
в 1 рік

1. Частка від загальної кількості засуджених
(501 осіб)

Параметри

Тривалість іспитового строку, призначеного за 75 КК України

Застосування 75 КК України (всього 156 випадків – 31,2 %)

Таблиця 3

Додатки
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325 / 64,9 %

306 / 67,8 %

19 / 38,0 %

2. Частка
від кількості
засуджених іноземців

3. Частка
від кількості
засуджених осіб
без громадянства

застосовано тільки
ст. 66 КК України

1. Частка
від загальної
кількості засуджених

Параметри

2 / 4,0 %

11 / 2,5 %

13 / 2,6 %

застосовано тільки
ст. 67 КК України

15 / 30,0 %

85 / 18,8 %

100 / 19,9 %

застосовано і ст. 66,
і ст. 67 КК України

14 / 28,0 %

49 / 10,9 %

63 / 12,6 %

не застосовано судом
жодних

Обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання

Застосування судом до засуджених обставин,
що пом’якшують або обтяжують покарання

Таблиця 4

Додатки

389 / 86,3 %

30 / 60,0 %

2. Частка від кількості
засуджених іноземців

3. Частка від кількості
засуджених осіб без громадянства

добровільне відшкодування
завданого збитку / усунення завданої шкоди повністю
або частково; відшкодування
моральної шкоди
7 / 14,0 %

72 / 16,0 %

79 / 15,8 %

вчинення злочину внаслідок
збігу тяжких особистих або
сімейних обставин
–

6 / 1,3 %

6 / 1,2 %

4/
8,0 %

3/
6,0 %

11 /
55 /
2,4 % 12,2 %

15 /
58 /
3,0 % 11,6 %

стан здоров'я / похилий вік

Обставини, які пом’якшують покарання1
злочин вчинено вперше
4 / 8,0 %

59 /
13,1 %

63 /
12,6 %

Таблиця 5

інше
4/
8,0 %

60 /
13,3 %

64 /
12,8 %

14 /
28,0 %

64 /
14,2 %

78 /
15,6 %

не виявлено судом жодних

1
Примітка. Оскільки судом в деяких випадках пом’якшуючими покарання визнавалися кілька обставин, сума відсотків
зазначеного покажчика перевищує 100 %.

412 / 82,2 %

1. Частка від загальної кількості
засуджених

Параметри

з’явлення із зізнанням, визнання
своєї провини в повному обсязі,
щире каяття, активне сприяння
розкриттю злочину

Застосування судом обставин, які пом’якшують покарання
має на утриманні неповнолітню
дитину, батьків або інших членів
сім'ї

1

Додатки
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58 / 12,9 %

5 / 10,0 %

2. Частка
від кількості
засуджених
іноземців

3. Частка
від кількості
засуджених осіб
без громадянства

3 / 6,0 %

15 / 3,3 %

18 / 3,6 %

вчинення злочину
повторно або
рецидив злочинів

-

2 / 0,4 %

2 / 0,4 %

тяжкі наслідки,
завдані
злочином

2 / 4,0 %

6 / 1,3 %

8 / 1,6 %

інше

40 / 80,0 %

387 / 85,8 %

427 / 85,2 %

Не застосовано
судом жодних

1
Примітка. Оскільки судом в деяких випадках пом’якшуючими покарання визнавалися кілька обставин, сума відсотків
зазначеного покажчика перевищує 100 %.

63 / 12,6 %

вчинення злочину
в стані алкогольного /
наркотичного сп'яніння

1. Частка
від загальної
кількості
засуджених

Параметри

Обставини, які обтяжують покарання1

Застосування судом обставин, які обтяжують покарання

Таблиця 6

1

Додатки

Додатки

Додаток Г
Відомості про потерпілого від злочинів
іноземців і апатридів
(за результатами емпіричного дослідження)
1. Всього виявлено потерпілих – 604 (100 %):
– фізичні особи: 548 осіб (90,7 %);
– юридичні особи – 56 (9,3 %), з них:
* ЖКХ – 2 (3,6 %);
* господарські товариства (ТОВ, ВАТ, ПрАТ – магазини, супермаркети) –
43 (76,8 %);
* державне підприємство – 5 (8,9 %);
* фірма – 1 (1,8 %);
* громадська організація – 1 (1,8 %);
* ПАТ «Укрзалізниця» – 3 (5,3 %);
* сільська рада – 1 (1,8 %)
2. Статево-вікова характеристика
Всього чоловіків – 290 осіб, що становить 52,9 % від загальної кількості
потерпілих фізичних осіб.
Всього жінок – 258 осіб, що становить 47,1 % від загальної кількості потерпілих фізичних осіб.
Вікова категорія
Ч
Ж
До 14 років
139 / 0,2 %
2 / 0,4 %
14–18 років
16 / 3,0 %
11 / 2,0 %
18–30 років
119 / 21,7 %
87 / 16,0 %
31–40 років
64 / 11,7 %
70 / 12,7
41–50 років
53 / 9,7 %
42 / 7,7 %
51–60 років
15 / 2,7 %
20 / 3,7 %
старше 60 років
11 / 2,0 %
35 / 6,4 %
Всього
548 / 100 %
3. Відносини з особою, яка вчинила злочин:
не знайомі – 316 / 57,7 %
малознайомі – 47 / 8,6 %
добре знайомі – 68 /12,4 %
дружні відносини – 4 / 0,7 %
родинні відносини – 4 / 0,7 %
шлюбні відносини (в тому числі фактичні шлюбні відносини) – 7 / 1,3 %
трудові відносини – 91 / 16,6 %
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сусіди – 9 / 1,6 %
інше (наприклад, суддя і засуджений) – 2 / 0,4 %
4. Громадянство потерпілого
Україна – 516 / 94,2 %
держава громадянства винного (РФ, КНР, СРВ, Азербайджан та ін.) – 20 /
3,6 %
інша держава (Туреччина, КНР, Лівія, Йорданія, Ліван, Єгипет, Азербайджан, Молдова ) – 12 / 2,2 %
5. Національність потерпілого:
українець – 484 / 88,3 %
однієї національності з винним – 30 / 5,4 %
іншої національності з винним – 34 / 6,3 %
6. Сімейний стан потерпілого:
одружений / заміжня – 238 / 43,5 %
фактичні шлюбні відносини – 31 / 5,7 %
неодружений / незаміжня – 234 / 42,7 %
розлучений / розлучена – 27 / 4,9 %
вдівець / вдова – 18 / 3,2 %
7. Освіта
неповна середня – 32 / 5,9 %
загальна середня – 157 / 28,7 %
середньо-спеціальна – 110 / 20 %
неповна вища – 56 / 10,3 %
вища – 193 / 35,1 %
8. Рід занять
не працює – 66 / 12,0 %
неофіційна трудова діяльність тривалого характеру – 24 / 4,3 %
періодичний неофіційний заробіток – 22 / 4,0 %
навчання (учень, студент) – 41 / 7,5 %
пенсіонер – 36 / 6,6 %
злочинні промисли (крадіжки) – 2 / 0,4 %
офіційна трудова діяльність (продавець, приватний підприємець, охоронець,
касир, швачка, медсестра, працівник бару, офіціант, фермер, помічник депутата, приватний нотаріус, інспектор митниці, міліціонер, суддя) – 356 / 65,0 %
інше – 1 / 0,2 %
9. Стан здоров’я потерпілого
здоровий – 466 / 85,0 %
хронічні / соматичні захворювання – 6 / 1,1 %
немає відомостей у матеріалах кримінального провадження – 57 / 10,4 %
не має значення для вчиненого злочину – 19 / 3,5 %
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10. Вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин
не вживає – 15 / 2,7 %
періодично вживає наркотичні речовини без синдрому залежності –
2 / 0,4 %
періодично вживає алкогольні напої за бажанням – 178 / 32,4 %
побутове пияцтво – 11 / 2,0 %
не має значення для вчиненого злочину – 145 / 26,5 %
відсутні відомості у матеріалах кримінального провадження – 197 / 36,0 %
11. Три особи (0,5 %) з числа потерпілих мали судимість.
12. Психічний стан потерпілого на момент учинення злочину:
задовільний – 375 / 68,5 %
у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – 76 / 13,9 %
стан сильного душевного хвилювання – 3 / 0,5 %
не має значення для учиненого винним злочину – 94 / 17,1 %
13. Поведінка потерпілого безпосередньо перед учиненням по відношенню до нього злочинних дій:
нейтральна – 195 / 35,6 %
протиправна – 9 / 1,6 %
підбурююча, провокуюча – 13 / 2,4 %
погрози – 3 / 0,5 %
образа – 16 / 2,9 %
бійка – 28 / 5,2 %
аморальна – 2 / 0,4 %
сварка – 26 / 4,7 %
позитивна – 148 / 27,0 %
захист інтересів третьої особи – 3 / 0,5 %
не пов’язана із учиненням злочину – 105 / 19,2 %
14. Звернення потерпілого до правоохоронних органів із заявою:
звернення до міліції із заявою, результатом якої було відкриття кримінального провадження – 480 / 87,6 %
не звертався – 68 / 12,4 %
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