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ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Зростання обсягів нелегальної міграції у світі і її нас-
лідки часто дискредитують усі можливі переваги руху міг-
раційних потоків. За останні роки проблема нелегальної 
міграції вийшла за межі окремих держав і перетворилася 
на світову. Вона є реальною загрозою для громадської без-
пеки, сприяє зростанню злочинності, поширенню небезпе-
чних захворювань, зумовлює створення підпільного ринку 
праці [2].  

У міжнародних документах найбільш популярним є ви-
значення, прийняте на Міжнародній конференції з питань 
народонаселення і розвитку (1994) і використане в Про-
грамі дій Женевської конференції з питань міграції на про-
сторах СНД 1996 р. Згідно з цим визначенням незаконні 
мігранти – особи, які перебувають у невизначеному стані і 
не дотримуються вимог щодо в’їзду, перебування чи здійс-
нення економічної діяльності, встановлених державою, в 
якій вони перебувають [1]. 

Приблизно третина потоку міжнародної міграції у світі 
зараз не контролюється. Причиною цього є наростання 
суперечностей між залученням постійно зростаючої кілько-
сті людей у міграційні переміщення, природним збільшен-
ням мобільності населення, глобалізацією світу та жорсткі-
стю імміграційних режимів у країнах, що приймають, най-
привабливіших для мігрантів.  

Натомість питання розбудови інституційних спромож-
ностей у сфері міграції, зокрема створення єдиної мігра-
ційної служби, удосконалення системи надання притулку в 
Україні, безпеки документів - одного з важливих питань у 
запровадження безвізового режиму з ЄС, кочують з одної 
редакції Плану до другої [1]. 
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Але все ж і на сьогодні проблема дотримання прав іно-
земних громадян при проведенні правоохоронцями заходів 
по протидії нелегальній міграції жваво обговорюється пра-
возахисниками та сором’язливо замовчується у поліцейсь-
кому середовищі вже достатньо тривалий час. Воно і зро-
зуміло, останні опинились у доволі складній ситуації: з од-
ного боку Україна декларує себе державою, яка розбудовує 
демократичне суспільство і визнає загальноприйняті люд-
ські цінності. З іншого боку, через засоби масової інфор-
мації суспільству постійно нав’язується теза – нелегальна 
міграція руйнує державний устрій і у теперішній час є реа-
льною загрозою для безпеки країни [4].  

На сьогодні України не здатна ефективно контролюва-
ти імміграційні потоки і намагається вирішити проблему 
послідовним запровадженням невиправдано жорсткої ім-
міграційної політики, виконавцями якої є передусім силові 
відомства.  

Цікавий факт – апарат влади, постійно наголошуючи 
на важливості та необхідності посилення боротьби з неле-
гальною міграцією, залишив саме поняття «нелегальний 
(незаконний) мігрант» юридично не визначеним. Так хто 
саме в Україні вважається нелегальним мігрантом? Єдине, 
що можливо впевнено стверджувати – це не громадянин 
України. На практиці для поліцейського нелегальний міг-
рант – це не особа, яка приховано або протизаконно пере-
тнула державний кордон України, а іноземець на базарі з 
простроченою датою реєстрації у паспорті.  

Результати роботи Національної поліції з іноземними 
громадянами традиційно оцінюється за кількістю виявле-
них, видворених і покараних в адміністративному порядку 
іноземців. І якщо є таке завдання – то буде і необхідний 
результат. Для отримання показників та створення у кері-
вництва позитивного уявлення про свою діяльність, пра-
цівники поліції фактично вимушені вживати невиправда-
но жорстких заходів до іноземців, які своїми діями, мож-
ливо не умисними, порушили правила перебування в 
Україні [5].  

Особливе занепокоєння викликає законодавчо визна-
чена практика призначення іноземцю декількох видів по-
карань за скоєння одного правопорушення. Для прикладу 
іноземний студент, який торгував з рук у невстановленому  
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місці притягується до адміністративної відповідальності за 
ст. 160 КУпАП, йому скорочується термін реєстрації в 
Україні за дії, несумісні з офіційно задекларованою метою 
в’їзду, після чого він видворяється з держави, як особа, що 
вчинила адміністративне правопорушення, і до того йому 
ще забороняється подальший в’їзд в Україну на термін до 
5 років. При цьому у національний паспорт іноземця про-
ставляються три штампи негативного змісту: про скоро-
чення терміну перебування, про видворення з України та 
про заборону в’їзду в державу [3]. 

Не зовсім зрозумілою, на нашу думку, є правова обґру-
нтованість таких видів покарання, як видворення і скоро-
чення терміну перебування в Україні, які застосовуються 
поліцією до іноземців з посиланням на ст. 32 Закону Укра-
їни «Про правовий статус іноземців». Особі, що порушила 
законодавство, покарання повинно призначатись відповідно 
до Кримінального кодексу або Кодексу про адміністративні 
правопорушення у яких чітко визначається сутність скоє-
ного порушення та конкретні види покарання за вчинене. 
На сьогодні ні у КК, ні в КУпАП такі види покарання або 
стягнення як видворення, скорочення терміну перебування 
та заборона в’їзду в Україну взагалі не передбачаються. 
Крім цього, жодна стаття КУпАП та КК України не перед-
бачає, що за її порушення іноземцю можливо призначення 
такого виду покарання, як видворення або скорочення 
терміну перебування в Україні. Ст. 203 КУпАП конкретно 
вказує, що порушення іноземцем правил перебування в 
Україні тягне за собою лише накладення штрафу [3]. 

Взагалі сама процедура видворення іноземця з України 
не виписана жодним правовим документом, що, врахову-
ючи наміри держави активно протидіяти такому явищу, як 
нелегальна міграція, є правовим нонсенсом [6]. 

Отже, ми вважаємо, що доцільно внести зміни до звітів 
ОВС щодо результатів роботи по протидії нелегальній міг-
рації. Такі звіти повинні мати приблизно наступний  
алгоритм: 

1. Виявлено іноземців-порушників – з них: 
1.1. притягнуто до адміністративної відповідальності 

згідно з КУпАП 
1.2. надано правову допомогу в оформленні документів 

для легалізації перебування в Україні 
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1.2.1. в тому числі для отримання статусу біженця 
1.3. визнано нелегальними мігрантами – з них: 
1.3.1. видворено за межі України. 
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