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стаття присвячена кримінологічному аналізу процесів світової нелегальної міграції в контексті з’ясування ролі україни в 
цих процесах. Підкреслюється корпоративний, транскордонний характер сучасної нелегальної міграції, а також її національні 
та світові загрози.
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статья посвящена криминологическому анализу процессов мировой нелегальной миграции в контексте выяснения роли 
украины в этих процессах. Подчеркивается корпоративный, трансграничный характер современной нелегальной миграции, а 
также ее национальные и мировые угрозы.
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The article is devoted to criminological analysis of the processes of global illegal migration in the context of clarifying the role of 
Ukraine in these processes. It emphasizes the corporate, cross-border nature of modern illegal migration, as well as its national and 
global threats.
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Постановка проблеми. Проблематика світових 
міграційних процесів загалом і нелегальної міграції 
зокрема є актуальною з огляду на значне зростання 
інтенсивності міграційних процесів із початку XXI 
століття. ці процеси змінюють свій характер, набу-
вають рис і характеру транскордонної корпоративної 
злочинності. вони багато в чому формують еконо-
мічний, соціокультурний і криміногенний потенціал 
суспільства в сучасних країнах Європи, Північної 
і Південної америки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. над 
проблематикою нелегальної міграції, вивченням при-
чин і наслідків, аналізом схем міграції та способів її 
запобігання працювали вітчизняні вчені – о. Мали-
новська, н. тиндик, т. Пруднікова, в. Заволока, 
М. куц, а. Мозоль, т. Звьоздна, о. надьон, в. новік, 
а. Черняк, в. Шакун, М. Шульга та зарубіжні вче-
ні – М. війєрс, р. вольвенд, в. лунєєв, М. Пуглі, 
р. Хавсман, а. Шлоенхард. утім, залишаються неви-
рішеними питання досліджень впливу міграційних 
процесів на криміногенну ситуацію у світі та міжет-
нічні, міжнаціональні, расові та соціальні конфлікти 
як підґрунтя злочинності.

Мета статті – кримінологічний аналіз перебігу 
процесів світової нелегальної міграції в українській 
державі, обґрунтування їхнього транснаціонального 
корпоративного злочинного характеру, визначення спе-
цифічних детермінант і головних загроз цих процесів.

Виклад основного матеріалу. сучасною пра-
вовою наукою міграцію визнано природним соці-

альним процесом, який має свій економічний, полі-
тичний, правовий, соціально-культурний аспект, 
відповідає самоорганізаційним принципам розви-
тку суспільства, а на рівні особи – реалізує право 
людини на вибір місця проживання. отже, мігран-
ти – це особи, які перетинають державні або адмі-
ністративно-територіальні кордони з метою зміни 
місця проживання або на певний час. За часовою 
ознакою вони поділяються на чотири великі гру-
пи: а) ті, хто переїздить до іншої країни чи регіону 
на постійне місце проживання; б) ті, хто виїздить 
на тривалий час; в) ті, хто прибуває до нового міс-
ця поселення на нетривалий час (до 1-ого року); 
г) кочівники. За ознакою законності перебування 
нелегальні мігранти – це ті особи, які залиши-
ли країну свого постійного проживання офіційно 
з візою, але після закінчення строку її дії залиши-
лися в країні без дозволу [1, ст. 21–22].

Як суспільне явище, міграція населення – це 
складний процес, який має дві сторони: вибут-
тя населення з одної місцевості та прибуття туди 
мігрантів із інших країн. Міграційний процес можна 
представити у вигляді трьох стадій: перша (початко-
ва) – формування напряму міграційного просування; 
друга (основна) – переселення; третя (кінцева) – 
проживання [2, c. 8].

За даними оон, станом на 2017 рік приблиз-
на кількість мігрантів в усьому світі сягнула понад 
250 млн людей. в умовах глобалізації формуються 
так звані «міграційні коридори». наприклад, за дани-
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ми Міжнародної організації міграції, найбільшими 
«bilateral corridors» (двосторонніми коридорами) вва-
жаються «Мексика => сполучені Штати америки», 
«індія => об’єднані арабські емірати» [3, с. 14].

у період із 2000 по 2017 рік значно зросла кіль-
кість міжнародних мігрантів через так звані «місцеві 
коридори». Північна америка була і залишається кра-
їною, яка переповнена мігрантами з африки, серед-
ньорічний показник зростання кількості мігрантів 
становить 4,9 %, тобто 1,5 млн мігрантів. а кіль-
кість африканських новонароджених дітей мігран-
тів у країнах азії зростає на 4,2 % на рік. кількість 
мігрантів, що народилися в азії, в океанії зросла на 
4,6 % на рік (+1,7 млн осіб), в Північній америці – 
на 2,6 % на рік (+ 6,7 млн осіб). З 2000 року кіль-
кість міжнародних мігрантів походженням із латин-
ської америки та територій карибського басейну, які 
проживають в Європі, збільшилась на 5,7 % на рік  
(+ 2,8 млн. осіб) [3, с. 13].

Щодо зв’язку між походженням і подальшим 
«розподілом» мігрантів, спостерігаються такі тен-
денції. станом на 2017 рік 42 млн мігрантів, які були 
народжені в країнах азії, проживають за її меж-
ами. Більшість із них обрала країни Європейського 
союзу (далі – Єс) – це 20 млн мігрантів. надалі за 
Європою йде Північна америка (17 млн осіб) і оке-
анія (3 млн осіб). Мігранти, народжені в латинській 
америці і на карибських островах, становлять дру-
гу велику групу (32 млн осіб) тих, хто проживає за 
межами регіону їхнього походження. Більшість були 
народжені в Північній америці (26 млн осіб) і лише 
5 мільйонів – у Європі.

у глобальному аспекті двадцятка найбільших 
країн і регіонів світу «експортує» близько половини 
міжнародних мігрантів. При цьому чотири країни-
лідери практично формують сучасний стан мігра-
ційних процесів. наприклад, діаспора мігрантів 
з індії становить одну з найбільших діаспор у світі. 
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станом на 2017 рік 16,6 млн людей з індії прожива-
ють в інших країнах, мексиканців менше – 13,0 млн. 
великі діаспори сформовані вихідцями з російської 
федерації (10,6 млн) та китаю (10 млн осіб) [3, с. 12].

Як бачимо, проблема міграції набуває характе-
ру масового явища та статистично не укладається 
у візові обмеження. тому протидія незаконній мігра-
ції посідає ключове місце серед напрямів мігра-
ційної політики багатьох держав, зокрема україни, 
з таких причин. По-перше, управління легальною 
міграцією без протидії нелегальній не може бути 
ефективним. По-друге, дешева праця незаконних 
мігрантів може призвести до падіння загального рів-
ня зарплат, погіршення умов праці, незацікавленості 
працедавців у модернізації виробництва, що супер-
ечить інтересам суспільства. По-третє, нелегальна 
міграція пов’язана з надексплуатацією, порушенням 
прав людини, торгівлею людьми, часто вона контр-
олюється організованою, корпоративною (кур-
сив – В. П.) злочинністю, що стрімко погіршує кри-
міногенну ситуацію, становить загрозу національній 
і суспільній безпеці [4, с. 319; 5].

нелегальна міграція створює осередки напруже-
ності в місцях їх концентрації, негативно впливає на 
кримінальну обстановку в країні. нелегально зайня-
ті мігранти не входять до сфери офіційного працев-
лаштування й, відповідно, оподаткування, що завдає 
фінансових збитків державі-реципієнту. оскільки 
нелегальні мігранти часто вдаються до кримінальної 
діяльності (контрабанди, проституції, наркотрафі-
ку, нелегальної торгівлі зброєю тощо), нелегальну 
міграцію розглядають як фактор загрози національ-
ній безпеці країни.

у науковій літературі трапляються різноманіт-
ні класифікації чинників формування міграційних 
процесів. Переміщення населення у просторі від-
бувається внаслідок дії економічних, соціальних, 
демографічних, політичних, етнічних, освітніх, 
морально-психологічних, військових, екологічних 
та інших факторів, але ці чинники діють одночас-
но, вони певною мірою взаємозалежні, тож виявити 
окремі компоненти міграційного процесу, сформова-
ні під впливом одного чи двох факторів, як правило, 
складно. Будь-який міграційний акт відбувається під 
впливом комплексу факторів [2; 4; 6].

на підставі проведеного аналізу наукових робіт 
із цієї тематики доходимо висновку, що основний 
фактор міграції – пошук «well pay job» (добре опла-
чуваної роботи), інакше кажучи, пошук коштів для 
існування. на світовому ринку праці є стійкий попит 
на нелегальну робочу силу як найдешевшу й най-
безправнішу. невипадково цю категорію мігран-
тів називають «рабами сучасності». у розвинених 
країнах склалася така система поділу праці, за якої 
певний сегмент ринку некваліфікованої праці (най-
більш дискримінований, неформальний, тіньовий) 
закріплений за мігрантами, зокрема за нелегаль-
ними. нелегальна міграція і тіньовий ринок пра-
ці є взаємностимулюючими факторами: нелегалів 
залучають ті країни й галузі, де поширена тіньова 
зайнятість, одночасно нелегальна міграція сприяє 

зростанню тіньового ринку праці, оскільки забезпе-
чує його дешевою безправною робочою силою, гото-
вою на будь-яку роботу заради заробітку, зокрема 
з порушенням закону. тіньова ж зайнятість, у свою 
чергу, виступає елементом тіньової економіки, добре 
контрольованої корпоративною злочинністю.

іншим потужним фактором нелегальної мігра-
ції виступає втеча від територіальних і політичних 
конфліктів. Політична міграція – помітний складник 
міграційного процесу. тому міжнародний захист 
політичних мігрантів розпочинається із забезпечен-
ня державами впускання на свою територію особи, 
яка зазнає дискримінаційних утисків або пересліду-
вань. також факторами нелегальної міграції доціль-
но вважати різного роду етнічні дискримінації, які 
ґрунтуються на переслідуваннях за ознаками раси, 
кольору шкіри, національності тощо. релігійні утис-
ки теж спричиняють нелегальні міграції [7, с. 98].

особливо загрозливим явищем виступає контра-
банда мігрантів, тобто фактична закупка людського 
ресурсу для отримання прямо чи побічно фінансо-
вої чи іншої економічної вигоди, незаконний в’їзд 
особи в державу-учасника або будь-яку іншу дер-
жаву, громадянином чи постійним жителем якої ця 
особа не є. контрабанда мігрантів, на нашу думку, 
є явищем іншого роду, ніж торгівля людьми: вона не 
містить обов’язково такого елементу, як експлуата-
ція, примус виконувати певну роботу чи позбавлен-
ня прав людини.

встановити точну кількість незаконних мігрантів 
практично неможливо, оскільки незаконна міграція 
належить до високо латентних правопорушень. ось 
чому, через фактор таємності, Міжнародна орга-
нізація міграції не може чітко визначити глобаль-
ний показник незаконно ввезених мігрантів. однак 
вважається, що мінімум 2,5 млн мігрантів шляхом 
контрабанди були перевезені в різні країни, спла-
тивши за цю «послугу» приблизно 5,5–7 млрд дол. 
сШа. ця цифра – той надприбуток, жодним чином 
не оподаткований, який отримано корпоративними 
організаторами цього злочинного бізнесу. За ста-
тистичними даними управління оон з наркотиків 
та злочинності (UNODC), у 2016 році 370 000 мігран-
тів були контрабандою ввезені в Єс, частина з яких, 
можливо, була жертвами торгівлі людьми [8, с. 36].

Проблема незаконної міграції вкрай актуальна 
для україни. особливість геополітичного розташу-
вання україни робить її привабливою для організа-
ції транснаціональних міграційних потоків. наша 
держава одночасно виступає об’єктом експансії 
нелегальних мігрантів, транзитним пунктом інозем-
ців на шляху до Західної Європи та сШа, а також 
країною-донором нелегальної робочої сили. Між-
народні злочинні угрупування сприймають терито-
рію україну як транзитний коридор для незаконно-
го переправляння мігрантів із країн-постачальників 
потенційних нелегалів (Бангладеш, індія, Пакистан, 
країни африки). Призначені для транзиту через 
україну групи мігрантів формуються в Мадагаска-
рі, калькутті, катманду, карачі, коломбо та в деяких 
інших містах Південно-східної азії для транспорту-
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вання до країн Західної Європи. найчастіше першим 
пунктом легального в’їзду стає територія російської 
федерації. Можуть використовуватись республіки 
середньої азії, казахстан та азербайджан. Значна 
кількість нелегалів проходить переформування для 
подальшого етапу маршруту та на якийсь час осідає 
в україні та республіці Білорусь. Під час перебуван-
ня в україні формуються групи для переходу через 
кордон, готуються необхідні для цього документи, 
здобуваються візи, але не виключається незаконний 
перетин кордону [9, c. 259]. За даними національ-
ної поліції україни, станом на 2018 рік виявлено 
майже 200 груп нелегальних мігрантів. До їхнього 
складу входило 1 018 іноземців. Постійно здійсню-
ються заходи щодо притягнення правопорушників 
до відповідальності. у разі наявності законних під-
став здійснюється подальше примусове повернення 
чи примусове видворення правопорушників за межі 
україни із забороною в’їзду [10].

Як зазначалось, транзитний характер нелегальної 
міграції в україні пояснюється вигідним територіаль-
ним положенням, спільними сухопутними кордонами 
з румунією, Польщею, словаччиною та угорщиною, 
які простягаються на сотні кілометрів. тож україна 
«зручна» для незаконного переміщення поза пункта-
ми пропуску або з приховуванням від прикордонного 
та митного контролю. але підкреслимо: наша держа-
ва стала не тільки транзитером міграційних потоків 
зі сходу на Захід, але й однією з найбільших країн-
донорів трудових мігрантів. Проведене Міжнародним 
благодійним фондом «карітас україни» у співпраці 
з інститутом народознавства нан україни комплексне 
дослідження процесів української трудової міграції 
у країнах Європи та вибіркове обстеження населення 
україни з питань трудової міграції, виконане Держ-
комстатом україни та українським центром соціаль-
них реформ, дали змогу виявити масштаби та дина-
міку сучасної української міграції. За експертними 
даними першого зі згаданих проектів, нині на заро-
бітках у країнах Єс перебуває близько 1,7 млн укра-
їнців, серед яких близько 65 % – нелегально. у ряді 
країн Західної Європи, наприклад в італії, Португалії, 
українці належать до найчисельніших груп-мігрантів 
цих країн. Заробітчанські подорожі українців до дер-
жав Єс стверджують неефективність застосовуваних 
заходів для припинення міграції. Закриття кордонів 
посилюватиме нелегальну міграцію і не стимулю-
ватиме мігрантів повертатись додому з приймаю-
чих країн. Прикордонний «фільтр» може не стільки 
зупиняти зовнішній притік мігрантів до Єс, скільки 
перешкоджатиме їхньому відтокові. це призводити-
ме до формування нової «залізної завіси», цього разу 
всередині, а не зовні країн, Єс та виникнення досить 
замкнутого соціального утворення, у якому консер-
вується суспільна напруга. серед інших підходів до 
проблеми регулювання міграційних процесів у краї-
нах Єс дискутується проблема циркулюючої мігра-
ції (circular migration), яка передбачає, з одного боку, 
наявність часового обмеження перебування та праці 
іммігрантів у цих країнах, а з іншого – багаторазо-
вість перебування [11, с. 4].

крім уже зазначених тенденцій, наша країна стає 
певним містком для особливої категорії незаконних 
мігрантів – «наркоділків», контрабандистів і зло-
чинних угруповань, які намагаються через її тери-
торію проникнути в країни Єс. найбільш складни-
ми напрямками, де правоохоронними структурами 
затримуються більша частина мігрантів, великі пар-
тії наркотичної сировини, зброї та вибухівки, є кор-
дони з російською федерацією та Молдовою. Поси-
ленню міграційних загроз сприяє неврегульованість 
прикордонного режиму україни. а завдяки більш 
щільному контролю на кордонах з Єс і відсутності 
реального механізму повернення (реадмісії) затри-
маних осіб виникає загроза накопичення незаконних 
мігрантів в україні. Де-факто україна стримує тран-
зитні міграційні потоки в інтересах європейських 
країн, тому ця проблема виходить за національні 
межі нашої держави [12, с. 610].

За результатами групування найбільш вагомих 
факторів, які роблять україну привабливою для 
організації процесів нелегальної міграції, треба під-
креслити вирішальні з них:

‒ транзитне та близьке до країн Єс географічне 
положення, розвиненість транспортної інфраструк-
тури, існування каналів контрабанди людей через 
морські порти, залізницею, через неконтрольовані 
ділянки кордону, слабка облаштованість кордонів;

‒ недосконале законодавство та недостатність 
адміністративних засобів контролю перебування 
іноземних громадян на території країни, які створю-
ють сприятливі умови для юридичного забезпечення 
легальних каналів в’їзду потенційних нелегальних 
іммігрантів в україну;

‒ недостатнє фінансування заходів щодо проти-
дії та боротьби з нелегальною міграцією, яке суттєво 
знижує їхню ефективність і формує передумови для 
неконтрольованості міграційних процесів;

‒ активне використання злочинними угрупуван-
нями місцевого населення для переміщення, пере-
ховування, супроводження нелегалів, прибутковість 
цього бізнесу;

‒ поширення корупції та зловживань у сфе-
рі контролю та запобігання нелегальній міграції, 
корупційні дії посадовців щодо приховування неле-
гальних мігрантів, їх легалізації, безпосереднє при-
криття злочинних угрупувань, які займаються контр-
абандою людей [13].

окреслення цих домінантних факторів ще раз 
вказує на серйозність проблеми світової нелегальної 
міграції для сучасної україни і необхідність комп-
лексного, адекватного реагування на ці процеси 
в доступних національних межах і рамках міжнарод-
ного співробітництва.

Висновки. нелегальна міграція тісно пов’язана 
з різноманітними видами корпоративної транскор-
донної злочинності, зокрема з контрабандою зброї, 
наркотиків, торгівлею людьми, поширенням теро-
ризму. Масштаби тіньових надприбутків лише від 
організації нелегальних міграційних потоків сяга-
ють мільярди доларів сШа на рік. роль україни 
в цих негативних процесах є досить помітною – як 
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традиційної для останніх десятиліть країни-тран-
зитера та умовного «відстійника» для проблемних 
мігрантів. усе це надає особливого звучання про-
блемі зростаючої нелегальної міграції в україн-
ських реаліях. тому кримінологічне дослідження 
процесів нелегальної міграції, її зв’язку та підпо-

рядкованості корпоративній злочинності світу, між-
дисциплінарного вивчення усталених схем неле-
гальної міграції та подальше розроблення стратегії 
їх усунення, блокування, нейтралізації є актуальни-
ми як для науки кримінології, так і з позицій право-
охоронної діяльності.
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