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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Неврегульованість міграціи� них процесів в Украıн̈і викликає занепокоєність в усього загалу 
суспільства: політиків, науковців, громадськості і у звичаи� ного пересічного громадянина. 
Оскільки відсутність належного міграціи� ного контролю створює загрозу національніи�  безпеці. 
Про дании�  факт свідчать офіціи� ні дані МВС Украıн̈и, за дев’ять місяців 2018 року іноземні 
громадяни на територіı ̈ Украıн̈и скоıл̈и понад 2000 кримінальних та понад 50 тисяч 
адміністративних правопорушень. Більш як 1,3 тисячі матеріалів з цієı̈ кількості адміністративних 
деліктів складено за керування транспортними засобами у стані сп’яніння [1]. Дана статистика 
вражає своıм̈и цифрами і вимагає від науковців, які опікуються питаннями міграціи� ного 
контролю, сформулювати і надати влучні пропозиціı̈ по вдосконаленню контрольноı ̈діяльності 
органів поліціı̈ у сфері міграціи� них процесів. 

Звернемо увагу, що саме органи поліціı ̈ відіграють ключову роль у виконанні 
правоохоронноı ̈функціı ̈держави у міграціи� ніи�  сфері, у захисті державноı ̈безпеки та національних 
інтересів Украıн̈и у сфері міграціı̈, у забезпеченні дотримання законодавства в ціи�  сфері, в 
ефективному управлінні міграціи� ними процесами. Призначення органів поліціı̈ в державному 
механізмі виражається в основних напрямках і видах діяльності, визначених Законом Украıн̈и “Про 
Національну поліцію”, наказами МВС Украıн̈и. Важливо окреслити основні функціı ̈органів поліціı̈ 
у сфері міграціи� них процесів: 

– контроль за дотриманням законодавства у міграціи� ніи�  сфері; 
– застосування передбачених законом профілактичних заходів щодо попередження 

порушення законодавства у міграціи� ніи�  сфері (наприклад, залучення працівників поліціı̈ до 
патрулювання прикордонних територіи�  для протидіı ̈нелегальніи�  міграціı)̈; 

– здіи� снення взаємодіı ̈ з відповідними підрозділами центральних та місцевих органів 
виконавчоı ̈ влади і органів місцевого самоврядування, щодо реалізаціı̈ державноı ̈ політики у 
міграціи� ніи�  сфері; 

– обмін статистичною та аналітичною інформацією, щодо якоı ̈ законодавством не 
встановлено обмежень стосовно ıı̈ ̈створення, збирання, одержання, зберігання, використання та 
поширення, з питань протидіı ̈нелегальніи�  міграціı̈. 

Підкреслимо особливості форм адміністративноı ̈ діяльності органів поліціı̈ щодо 
забезпечення безпеки у міграціи� ніи�  сфері. Зазначимо, що вони є однорідними за своıм̈ характером 
та правовою природою групи адміністративних діи� , що мають зовнішніи�  вираз, за допомогою яких 
забезпечуються охорона прав людини і громадянина, громадськии�  порядок, безпека та 
здіи� снюється боротьба з правопорушеннями.  

За способом вираження правозастосовні форми адміністративної діяльності органів поліції 
(регулятивні і правоохоронні, внутрішні і зовнішні) розділяються на: письмові (індивідуальний 
акт-документ) та усні (накази, вказівки, розпорядження, команди й ін.). Наприклад до письмових 
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відноситься, складання протоколу про адміністративне правопорушення за «Порушення 
посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому 
числі іноземних суб’єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого 
порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання 
їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без 
громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або 
спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання». Здійснення 
цільових заходів «Готель», «Гуртожиток», «Мігрант», «Кордон», «Рубіж», «Іноземець» по 
інтенсивній перевірці дотримання іноземцями паспортно-візових вимог – це приклад усних 
правозастосовних форм адміністративної діяльності органів поліції. 

За офіційними даними МВС України, проблема нелегальних мігрантів гостро стоїть у 
державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, і становить загрозу державній 
безпеці. Влітку 2018 року з метою оздоровлення оперативної обстановки на території України 
було проведено захід «Мігрант». Даний захід переслідував мету запобігання та протидії 
нелегальній міграції, а також іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері. До 
його проведення залучалися: Національна поліція, Державна міграційна служба, Державна 
прикордонна служба, та Служба безпеки України [2]. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що подолання проблем у міграційній сфері потребуює 
постійної злагодженої роботи правоохоронних органів з метою профілактики та припинення 
адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями. Не завадить 
підвищити інтенсивність патрулювання маршрутів, які ведуть до державного кордону, 
здійснювати перевірку місць можливого проживання (перебування) іноземців. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ 
ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ 

Новітні технології та вільний інформаційний обмін суттєво полегшують процеси обробки 
персональних даних, і водночас, створюють додаткові загрози несанкціонованої їх обробки. 
Застосування новітніх інформаційних технологій в наш час надає можливість роботодавцям та 
менеджерам по роботі з персоналом (HR-менеджерам) робити контроль непомітним і тотальним, 
спостерігати не тільки за трудовою діяльністю працівника, але й суто інтимними сторонами 
їхнього життя [1, с. 516].  

Нормативно-правове регулювання суспільних відносин – це результативний, організаційно 
упорядковуючий вплив спеціальної системи правових засобів [2, с. 48]. Отже, під нормативно-
правовим регулюванням захисту персональних даних працівника слід розуміти результативний,  
організаційно-упорядковуючий вплив спеціальної системи правових засобів. 


