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Актуальність теми дослідження. Міграція є поширеним явищем не 

лише в Україні.  Однак суспільна небезпека його в Україні зумовлена певною 

низкою факторів, основними з яких є: міжнародний характер незаконної 

міграції; особливе географічне розташування України; наявність спільних 

кордонів із державами – членами Європейського Союзу; тимчасова окупація 

частини території України (Автономної Республіки Крим, окремих районів 

Донецької та Луганської областей); відсутність захисту державних кордонів 

України, які тимчасово не підконтрольні органам державної влади; 

злочинність незаконних мігрантів. На законодавчому рівні незаконну міграцію 

визначено як одну з основних реальних та потенційних загроз національній 

безпеці України, а згідно зі Стратегією національної безпеки України 

активізація міграційних процесів унаслідок бойових дій є однією з актуальних 

загроз національній безпеці України.  

Питання кримінально-правової протидії незаконній міграції вивчались 

науковцями переважно щодо злочинів у сфері недоторканності державних 



кордонів України, окремих аспектів злочинів проти свободи особи (зокрема, 

торгівлі людьми), що передбачає переправлення осіб через державний кордон 

України. Вагомий внесок у розвиток теоретичних знань щодо кримінально-

правової протидії злочинам, пов’язаним з незаконною міграцією, а також 

удосконалення правозастосування зробили такі науковці, як П.П. Андрушко, 

М.І. Архипцев, Б.В. Бабін, Л.П. Брич, Ю.О. Данилевська, Т.А. Денисова, 

О.О. Житний, З.А. Загиней, Н.Д. Квасневська, О.О. Кваша, С.В. Книш, 

М.Г. Колодяжний, О.М, Костенко, Д.С. Мельник, В.А. Мисливий, 

І.І. Митрофанов, А.А. Музика, В.О. Навроцький, Р.С. Орловський, М.І. Панов, 

О.О. Пащенко, А.М. Притула, О.С. Самойлова, О.С. Саінчин, В.С. Соков, 

Є.Л. Стрельцов, М.І. Хавронюк, С.В. Хилюк, В.В. Фєдосєєв, П.Л. Фріс, 

С.Д. Шапченко, І.Г. Швидченко та інші. 

У кримінологічній науці питання протидії незаконній міграції було 

предметом дослідження, зокрема, таких науковців як В.С. Батиргареєва, 

І.Б. Березовський, В.В. Голіна, Е.Х. Кахбулаєва, Ю. Климко-Оверченко, 

В.О. Корольов, О.М. Костенко, О.М. Литвак, В.В. Лунєєв, А.П. Мозоль, 

Г.Ю. Нуфер, Ю.Ю. Соломко, А.З. Сорока, Ю.О. Стрелковська, С.О. Філіппов, 

О.І. Хараберюш, О.С. Цорієва та інших.   

У захищеній за цією тематикою кандидатській дисертації (2002 р.) 

А.П. Мозоля «Кримінологічні проблеми нелегальної міграції» не розкрито всіх 

проблемних питань незаконної міграції. Разом з цим, суспільно-політичні 

зміни та зміни законодавства України у сфері регулювання міграційних 

процесів вказують на необхідність та доцільність такого дослідження.  

Тому, незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень 

цієї проблематики, значна частина питань залишилась невирішеною взагалі, а 

стосовно окремих є неоднозначні підходи щодо їх розуміння у науці 

кримінального права України. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації визначається тим, що вони підтверджені низкою 



наукових доказів, аналізом чинних кримінально-правових норм та в цілому є 

переконливими. 

Обґрунтованість положень рецензованої дисертації забезпечена 

відповідною джерельною базою. Список літератури, посилання на конкретні 

джерела свідчать, що дисертант ґрунтовно ознайомився з працями  

дослідників, що займались цією та суміжними проблематиками. Автор 

продемонстрував знання наукових положень опублікованих досліджень перш 

за все з кримінального права. Перелік опрацьованих джерел налічує 378 

позицій. У роботі широко досліджено як практику застосування положень 

нормативно-правових актів, що регулюють міграційні процеси в Українї, так і 

практику судів України. Автор проводить наукові дискусії на сторінках 

дисертації, що дозволило навести нові вагомі аргументи на користь основних 

положень, які відстоюються в роботі. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Зібраний теоретичний матеріал аналізується з 

використанням різноманітних методів наукового пізнання. Обрані 

дисертантом методи дослідження дозволили достатньо глибоко і різнобічно 

розкрити основні питання теми.  

Особливої уваги заслуговує не лише емпірична база, яку становить 

понад 200 кримінальних справ, що розглядались місцевими та апеляційними 

судами України (стор.4), а і проведення статистичного аналізу не лише за 

кількістю порушених кримінальних проваджень, але й даних про виправдальні 

рішення судів, звільнення від кримінальної відповідальності, що власне і 

демонструє низку проблем, пов’язаних із застосуванням положень ст.ст. 332, 

3321  КК України. Також позитивним моментом цієї роботи є  результати 

анкетування суддів, прокурорів, співробітників Державної прикордонної 

служби України, Державної міграційної служби України, всього 

200 респондентів. 



Належна методологічна основа дослідження також підтверджує 

достовірність наукових положень та висновків, викладених в дисертації.  

Важливою складовою проведеної роботи є апробація результатів 

дисертації.  Опубліковано:  5 наукових статей, 4 з яких – у фахових виданнях 

України та 1 − в іноземному виданні; 4 тези доповідей на науково-практичних 

конференціях.  

Практичне значення одержаних результатів, насамперед, полягає у 

можливості вдосконалення окремих положень кримінального законодавства 

України, що стосуються як питань кримінально-правової протидії незаконній 

міграції в Україні, так і протидії цьому явищу за допомогою  кримінологічних 

засобів. Зокрема, запропоновано доповнити КК України статтею 3311 

«Незаконне перетинання державного кордону України» та внести зміни у 

ст.ст. 332, 3321  КК України. (стор. 194-195). 

У роботі звертається увага на необхідність вирішення питання про  

необхідність вдосконалення кримінальної відповідальності щодо організації 

незаконної міграції (стор. 93-95), про відповідальність за незаконну міграцію у 

зв’язку з уніфікацією кримінального законодавства України та ЄС (стор. 76-

77, 138), визначення способів запобігання незаконній міграції (стор. 184-186), 

розроблення спеціальних заходів запобігання незаконній міграції з ТОТ 

(стор. 176-181). 

Слід відзначити, що переважна більшість положень, винесених 

автором на захист (С. 8–10), і висновків (С. 191–195) є новими або містять 

значну частку новизни.  

Загалом, наукова новизна дисертації полягає в тому, що робота є 

першим в українській юридичній науці комплексним дослідженням 

кримінально-правових та кримінологічних аспектів незаконної міграції.  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявилося у розв’язанні теоретичних та практичних 

питань, пов’язаних з кримінально-правовою та кримінологічною протидією 



незаконній міграції. Подальший науковий пошук з метою вирішення 

проблемних питань у сфері кримінально-правової та кримінологічної протидії 

незаконній міграції має здійснюватися з урахуванням необхідності 

імплементації міжнародних зобов’язань держави в аспекті протидії незаконній 

міграції, що вміщені в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони та враховувати появу нових загроз 

національній безпеці України, що обумовлені анексією території Автономної 

Республіки Крим та проведенням антитерористичної операції в окремих 

районах Донецької та Луганської областей. (стор. 191). 

З метою забезпечення кримінально-правової протидії асимільованій 

незаконній міграції запропоновано у ч. 4 ст. 332 КК України передбачити 

окремий склад злочину «організацію незаконного перебування на території 

України іноземців або осіб без громадянства» (стор. 192). 

За результатами аналізу ознак суб’єкта та кримінологічної 

характеристики особи злочинця, який вчинив незаконне переправлення осіб 

через державний кордон України, проведеної на основі даних судової 

статистики за 2012–2015 роки, розроблено кримінологічний портрет 

особистості такого злочинця (стор. 194). 

Визначено заходи запобігання незаконній міграції на 

загальносоціальному рівні, спеціально-кримінологічному рівні та 

індивідуальному рівні. Обґрунтовано необхідність цілісного впровадження 

спеціальних заходів запобігання незаконній міграції в умовах наявності 

збройного конфлікту на території України (стор. 194). 

Теоретичні висновки дослідження вдало підкріплені прикладами із 

правозастосовної практики. 

Серед позитивних рис роботи потрібно також відмітити вдале 

використання даних соціологічного дослідження, вивчення законодавства 

зарубіжних держав, вдале посилання на положення міжнародних нормативно-



правових актів та використання їх для обґрунтування запропонованих автором 

змін до КК України, вдале поєднання кримінально-правових та 

кримінологічних заходів протидії незаконній міграції.  

Автореферат дисертації відображає зміст основних положень дисертації. 

Загальна позитивна оцінка дисертації не виключає деяких зауважень і 

побажань, які можуть бути використані автором у подальших наукових 

дослідженнях: 

1. Підрозділ 1.1. дисертації називається «Стан дослідження проблем 

кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції» і 

відповідно до назви мав би містити лише положення які характеризували б 

стан розробки досліджуваного питання – незаконна міграція щодо 

кримінально-правової та кримінологічної протидії. Однак у даному підрозділі 

значна частина матеріалу присвячена з’ясуванню питання про поняття 

«незаконна міграція» та спробі дати власне визначення цього поняття 

(стор. 17-23). Видається, що питання про поняття міграції повинно 

з’ясовуватись у інших підрозділах дисертації,  а стан дослідження передбачає 

виділення невирішених питань та питань щодо яких позиція в науці та/або 

практиці його застосування є неоднозначною.  

2. Запропоноване автором положення новизни, що визначає 

кримінологічний портрет особи злочинця (стор. 9) видається занадто 

загальним, під нього попадає надто велика кількість осіб, тому такий портрет 

не є придатним для практичного застосування. Щодо визначення особи 

злочинця, то з урахування різноманітності способів вчинення аналізованих 

складів злочинів, більш доцільним було б виділення декількох типів особи 

злочинця (наприклад, особа, що незаконно переправляє через кордон мігрантів 

за підробленими документами, особа, що незаконно переправляє через кордон 

мігрантів з прихованням від контролю, особа, що незаконно переправляє 

мігрантів за кордон поза контрольними пунктами) та описання 

кримінологічного портрету для кожного з виділених типів.  



3. Пропонуючи криміналізувати певні діяння, автор обґрунтовує свою 

позицію, опираючись на виділені в науці кримінального права приводи 

криміналізації. Загалом погоджуючись з дисертантом хочу водночас 

зазначити, що виконання міжнародних угод можливе і без додаткової 

криміналізації діянь, що і так передбачені у КК України, щоправда в загальній 

його частині. Тому надмірне перенавантаження диспозиції статті 

положеннями, які зазначені у Загальний частині КК України видається 

недоцільним. Зокрема це стосується ч. 1 ст. 332 КК України в частині 

«організація незаконного переправлення особи через державний кордон 

України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, 

вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод» та ч. 4 ст. 332 КК 

України  «Організація незаконного перебування на території України 

іноземців або осіб без громадянства шляхом надання транспортних засобів або 

підроблених документів, або житлового чи іншого приміщення, а також 

надання іноземцям та особам без громадянства інших послуг для незаконного 

переміщення або перебування на території держави з метою отримання, прямо 

або опосередковано, фінансової та матеріальної вигоди», що по суті є проявом 

різних форм співучасті передбачених відповідними частинами ст. 27 КК 

України. 

4. У роботі звернено увагу на те, що Україна виступає для незаконних 

мігрантів не лише як держава через яку вини можуть попасти у інші держави 

ЄС (транзитною), але і державою в якій вони хочуть залишитись для 

постійного проживання (призначення) (стор. 27-28). У зв’язку з цим 

доцільним було б проаналізувати та розробити окремо кримінально-правові та 

кримінологічні заходи протидії незаконній міграції осіб, які використовують 

Україну як транзитну державу, та як державу призначення. 

5. У роботі зустрічаються випадки недостатності обґрунтування позиції 

автора щодо зроблених висновків. Так, автором зазначено, що у багатьох 

випадках за вчинення злочинів у сфері незаконної міграції застосовується 



зазвичай така форма реалізації кримінальної відповідальності як звільнення 

від кримінальної відповідальності, та наводить для підтвердження статистичні 

дані де за 2012 рік – 1  випадок, за 2013 рік – 1 випадок, 2014 рік – 3 випадки, 

2015 – взагалі не було при середній кількості засуджених за цей злочин – 85 

осіб (стор. 58). Автор стверджує про те, що спостерігається збільшення 

кількості осіб, засуджених за ст. 332 КК України (стор. 161), роблячи цей 

висновок на підставі наступних статистичних даних, зокрема, за 2012 рік було 

засуджено за ст. 332 КК України 73 особи, 2013 рік – 95 осіб, 2014 рік – 102 

особи, 2015 рік – 69 осіб. 

6. Не зовсім вдалими або не достатньо обґрунтованими можна назвати 

окремі положення, які пропонує вдосконалити  дисертант у роботі, зокрема:  

6.1. автором запропоновано передбачити зміни до ст. 963 КК України. 

Загалом погоджуюсь з необхідністю таких змін та застосування відповідних 

заходів кримінально-правового впливу до юридичних осіб хочу зазначити, що 

у роботі не досліджено досвід зарубіжних держав щодо цього питання. 

6.2. Автором запропоновано нову редакцію ст. 3311 та ч. 4 ст. 332 КК 

України,  однак автором не пропонується а ні види, а ні розміри покарань за 

діяння передбачені у диспозиціях цих статей або частин статей, що ускладнює 

розуміння, яку саме суспільну небезпечність становлять запропоновані 

автором для криміналізації діяння. 

 

Зроблені зауваження і побажання стосуються складних, спірних і 

малодосліджених питань, не впливають на високий науковий рівень 

дисертації, яка є цікавою, корисною, самостійною і завершеною творчою 

працею. 

Отже, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю і 

достовірністю, науковою і практичною значущістю отриманих результатів, 

повнотою їх викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а 

також за оформленням  дисертація відповідає вимогам, які встановлені у  п. 9, 
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