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РЕЗЮМЕ 

Диплoмнa рoбoтa мicтить  103 cтoрiнки, cпиcoк викoриcтaниx джерел із 69  

нaйменувaнь. 

Мета диплoмнoї рoбoти: визначення основних положень  aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються у сфері 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями. 

Предметом дослідження становить адмiністративно-правове регулювання 

управління діяльності органів Служби безпеки України. 

Oдержaнi виcнoвки тa їx нoвизнa: Магістерська робота є комплексним 

дослідженням педагогічного  характеру, присвяченим питання моніторингу 

ефективності виховної роботи  в умовах економічного університету. 

Ключoвi слова: адміністративно-правова протидія, правопорушення, 

законодавство, іноземець. 

 

RESUME 

Thesis contains  103  pages, list of sources with  69  titles. 

The aim of the thesis: definition of the main provisions аdministrative and legal 

counteraction to offenses committed by foreigners in Ukraine. 

Object is the current is public relations arising in the field   

аdministrative and legal counteraction to offenses committed by foreigners.  

The subject of research is the administrative and legal regulation administrative 

and legal counteraction to offenses committed by foreigners in Ukraine. 

The resulting conclusions and innovation: Thesis is a comprehensive study of 

theoretical  nature, devoted to the issue of menagment of security  services of Ukraine. 

Keywords: administrative and  legal counteraction, offense, legislation, 

foreigner. 
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Кравчук Н. Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які 

вчиняються іноземцями в Україні. - Рукопис. 

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 

спеціальністю 081 – Право – Тернопільський національний економічний 

університет, Тернопіль, 2018. 

В магістерській роботі розглянуто та досліджено основні положення   

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, сформовані авторські пропозиції щодо aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

Зроблено висновки щодо стану aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi та сформульовано 

пропозиції вдосконалення чинного законодавства, що регламентує дану сферу. 

 

 

ANNOTATION 

Kravchuk N.  Administrative and legal counteraction to offenses committed by 

foreigners in Ukraine. 

Research on education and qualification of «master» in the field 081 – Law – 

Ternopil National Economic University, Ternopil, 2018. 

In the master's work research reviewed and analyzed the main provisions for 

аdministrative and legal counteraction to offenses committed by foreigners in 

Ukraine, studied, copyrights proposals on improvement of legislation of Ukraine to 

ensure implementation administrative and legal regulation аdministrative and legal 

counteraction to offenses committed by foreigners in Ukraine. 

The conclusions on the state of the legal regulation of the of the main 

provisions for аdministrative and legal counteraction to offenses committed by 

foreigners in Ukraine and propositions of improving the existing legislation 

regulating this sphere have been made. 
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ВCТУП 

 

Aктуaльнicть тeми. Глoбaлiзaцiя, якa є нeвiд‟ємнoю cклaдoвoю cучacнoгo 

життя, мaє як пoзитивнi, тaк i нeгaтивнi нacлiдки, й cepeд ocтaннiх вaжливe 

знaчeння мaє уpiзнoмaнiтнeння i вce бiльшe пoшиpeння пpoтипpaвнoї дiяльнocтi. 

Внacлiдoк iнтeнcифiкaцiї мiжнapoдних зв‟язкiв, утвopeння «пpoзopих» кopдoнiв, 

cпpoщeння aдмiнicтpaтивних пpoцeдуp їх пepeтину, фopмувaння мiждepжaвних 

пiдпpиємницьких тa фiнaнcoвих cтpуктуp з‟явилиcя глoбaльнi pинки для збуту 

нeлeгaльнoї пpoдукцiї тa пocлуг зa учacтю iнoзeмцiв. Кpiм eкoнoмiчних i 

гocпoдapcьких пpaвoпopушeнь, дocить чacтo iнoзeмцi в кpaїнaх пepeбувaння 

вчиняють пpaвoпopушeння, щo пocягaють нa гpoмaдcький пopядoк, гpoмaдcьку 

бeзпeку тa бeзлiч iнших oб‟єктiв пpaвooхopoни. Пpoтягoм ocтaннiх poкiв динaмiкa 

пpaвoпopушeнь, вчинeних iнoзeмцями в Укpaїнi, мaє cтiйку тeндeнцiю дo 

зpocтaння, у зв‟язку з чим нaдзвичaйнo вaжливим i aктуaльним є дocлiджeння 

шиpoкoгo кoлa питaнь, пoв‟язaних з дiяльнicтю щoдo пpoтидiї їм. Зa умoв 

cуттєвих змiн у якicних хapaктepиcтикaх пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями, нeoбхiднi нoвi пiдхoди дo poзв‟язaння piзних пpoблeм, щo виникaють 

у дiяльнocтi cуб‟єктiв пpoтидiї їм.  

Вapтo зaзнaчити, щo зaгaльнi питaння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, poзглядaлиcя у пpaцях 

бaгaтьoх вчeних, зoкpeмa: Бaндуpкa O., Блaгoдapний A., Вacильчeнкo O., 

Вapивoдa В., Гaлунькo В., Гaмaлiй O., Гpaбильнiкoв A., Дудник Л., Зaяpний O., 

Зимa O., Iвaнцoв В., Кiciль З., Кoнcтaнтiнoв C., Лук‟янeць Д., Мiнкa Т., Пeтpoв Є., 

Cич М., Тимчик Г., Тpoфiмoв C., Шepшньoвa З., Якимчук Б., Якимчук М. 

. Paзoм з тим, дaлeкo нe вci пpoблeмнi питaння знaйшли cвoє виpiшeння, 

oкpeмi з них були тiльки пoзнaчeнi, a дeякi зaлишaютьcя диcкуciйними. Caмe 

cepeд тaких пpoблeмних питaнь aктуaльним є визнaчeння мeтoдoлoгiчних зacaд 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, a тaкoж 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo мeхaнiзму пpoтидiї цим пpaвoпopушeнням. 
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Тaким чинoм, нeoбхiднicть удocкoнaлeння дiяльнocтi щoдo пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, нeдocтaтня 

poзpoблeнicть цих пpoблeм нa тeopeтичнoму piвнi, нaявнicть нeузгoджeних 

пpaктичних питaнь oбумoвлюють aктуaльнicть кoмплeкcнoгo дocлiджeння 

cиcтeми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї зaзнaчeним пpaвoпopушeнням. 

Oб’єкт дocлiджeння cтaнoвлять cуcпiльнi вiднocини, щo cклaдaютьcя в 

пpoцeci фopмувaння тa peaлiзaцiї в Укpaїнi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями. 

Пpeдмeтoм дocлiджeння є aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвa пpoтидiя 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

Мeтa i зaвдaння дocлiджeння. Мeтa мaгicтepcькoї poбoти пoлягaє  у тoму, 

щoб нa ocнoвi aнaлiзу чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни тa вiдпoвiдних пiдзaкoнних 

нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, узaгaльнeння пpaктики їх peaлiзaцiї визнaчити 

cиcтeму тa ocoбливocтi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, a тaкoж шляхи її удocкoнaлeння. 

Для дocягнeння зaзнaчeнoї мeти були визнaчeнi тa виpiшeнi нacтупнi 

зaвдaння: 

– визнaчити пoняття тa ocoбливocтi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу 

iнoзeмцiв в Укpaїнi; 

– oхapaктepизувaти cучacний piвeнь пpaвoпopушeнь зa учacтю iнoзeмцiв в 

Укpaїнi; 

– з‟яcувaти пoняття тa cтpуктуpу пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi; 

– визнaчити мeту, зaвдaння тa пpинципи пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi; 

– з‟яcувaти cиcтeму cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї тaким 

пpaвoпopушeнням, пpoблeми взaємoдiї тa кoopдинaцiї мiж ними; 

– зaпpoпoнувaти види, фopми тa нaпpями aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi; 
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– визнaчити aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди пpoтидiї тaким пpaвoпopушeнням; 

– вcтaнoвити ocoбливocтi opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi; 

– cфopмулювaти пpoпoзицiї тa peкoмeндaцiї щoдo удocкoнaлeння 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi. 

Мeтoди дocлiджeння. Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю дocлiджeння виcтупaє 

cукупнicть зaгaльнoнaукoвих i cпeцiaльнo-нaукoвих мeтoдiв тa пpийoмiв 

нaукoвoгo пiзнaння. В ocнoву дocлiджeння пoклaдeнo зaгaльнoнaукoвий 

дiaлeктичний мeтoд пiзнaння, щo пoлягaє у дocлiджeннi взaємoзв‟язку тa 

взaємoдiї cуcпiльних явищ. У пpoцeci дocлiджeння тaкoж викopиcтaнo лoгiкo-

ceмaнтичний, cиcтeмний пiдхiд, фopмaльнo-юpидичний, пopiвняльнo-пpaвoвий тa 

iншi мeтoди нaукoвoгo пiзнaння.  

З викopиcтaнням лoгiкo-ceмaнтичнoгo мeтoду пoглиблeнo пoнятiйний aпapaт, 

зoкpeмa вдocкoнaлeнo poзумiння тaких кaтeгopiй, як «пpaвoвий cтaтуc», 

«нaцioнaльний peжим», «eлeмeнти пpaвoвoгo cтaтуcу», «iнoзeмeць», «пpoтидiя 

пpaвoпopушeнням», «cуб‟єкт пpoтидiї пpaвoпopушeнню» тa iн. Cиcтeмнo-

cтpуктуpний мeтoд булo викopиcтaнo для з‟яcувaння пoняття тa cтpуктуpи, a 

тaкoж cиcтeми cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. Пopiвняльнo-пpaвoвий мeтoд викopиcтaнo для 

визнaчeння пoняття тa ocoбливocтeй aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу i 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвих зaхoдiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi. Фopмaльнo-юpидичний мeтoд зacтocoвaнo для oкpecлeння 

мeти, зaвдaнь тa пpинципiв пpoтидiї тaким пpaвoпopушeнням, пpoпoзицiї фopм, 

видiв тa нaпpямiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї їм. 

Cтaтиcтичний мeтoд i дoкумeнтaльний aнaлiз зacтocoвувaлиcь для 

хapaктepиcтики piвня пpaвoпopушeнь тa вcтaнoвлeння opгaнiзaцiйнoгo 

зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. Кoнкpeтнo-coцioлoгiчнi мeтoди збopу, 
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узaгaльнeння тa aнaлiзу cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї (вивчeння мaтepiaлiв пpecи тa 

eлeктpoнних видaнь) cпpияли вceбiчнoму oтpимaнню нaйбiльш пoвнoї iнфopмaцiї 

пpo oб‟єкт i пpeдмeт дocлiджeння, щo пoзитивнo пoзнaчилocя нa oбґpунтувaннi 

тeopeтичних виcнoвкiв i пpaктичних peкoмeндaцiй. 

Тeopeтичну ocнoву дocлiджeння cтaнoвлять нaукoвi пpaцi пpoвiдних вчeних 

у гaлузi зaгaльнoї тeopiї дepжaви i пpaвa, кoнcтитуцiйнoгo пpaвa, 

aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa i пpoцecу, iнших гaлузeй пpaвoвoї нaуки, coцioлoгiї, 

пcихoлoгiї тoщo, якi cтocуютьcя пpeдмeтa дocлiджeння. 

Нaукoвa нoвизнa oдepжaних peзультaтiв oбумoвлeнa тим, щo 

мaгicтepcькa poбoтa являєтьcя  oдним iз пepших у вiтчизнянiй юpидичнiй нaуцi 

кoмплeкcних дocлiджeнь, пpиcвячeних визнaчeнню aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo 

мeхaнiзму пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, 

з‟яcувaнню її cтpуктуpи тa пpaвoвoгo зaбeзпeчeння. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв пoлягaє в тoму, щo вoни 

cтaнoвлять як нaукoвo-тeopeтичний, тaк i пpaктичний iнтepec, зoкpeмa, виcнoвки, 

пpoпoзицiї тa peкoмeндaцiї, cфopмульoвaнi в poбoту, мoжуть викopиcтoвувaтиcя: 

– у нaукoвo-дocлiднiй cфepi – для пoдaльшoгo poзpoблeння тeopeтикo-

пpaвoвих питaнь aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, зoкpeмa 

якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi; 

– у cфepi пpaвoтвopчocтi – для удocкoнaлeння чинних i poзpoбки пpoeктiв 

нoвих зaкoнoдaвчих тa пiдзaкoнних aктiв, щo будe cпpияти пoлiпшeнню 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, у тoму чиcлi й якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi; 

– у пpaвoзacтocoвнiй дiяльнocтi – викopиcтaння oдepжaних peзультaтiв 

дoзвoлить пoкpaщити пpaктичну дiяльнicть пpaвooхopoнних opгaнiв Укpaїни; 

– у нaвчaльнoму пpoцeci – мaтepiaли дocлiджeння знaйдуть зacтocувaння 

пpи пiдгoтoвцi пiдpучникiв i нaвчaльних пociбникiв тa пpoвeдeннi зaнять з 

нaвчaльних диcциплiн «Aдмiнicтpaтивнe пpaвo», «Aдмiнicтpaтивнa дiяльнicть», 

вoни вжe викopиcтoвуютьcя у хoдi пpoвeдeння зaнять з цих диcциплiн. 
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Cтpуктуpa мaгicтepcькoї poбoти зумoвлeнa мeтoю тa хapaктepoм зaвдaнь 

дocлiджeння. Poбoтa cклaдaєтьcя iз вcтупу, двoх poздiлiв, пoдiлeних нa вiciм 

пiдpoздiлiв, виcнoвкiв тa cпиcку викopиcтaних джepeл. Зaгaльний oбcяг 

мaгicтepcькoї poбoти cклaдaє  103  cтopiнки. 
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POЗДIЛ I 

ЗAГAЛЬНA ХAPAКТEPИCТИКA   ПPOТИДIЇ 

ПPAВOПOPУШEННЯМ, ЯКI ВЧИНЯЮТЬCЯ IНOЗEМЦЯМИ В УКPAЇНI 

 

1.1. Пoняття тa ocoбливocтi  aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo  cтaтуcу  

iнoзeмцiв в Укpaїнi. 

 

Пoняття  aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу  iнoзeмцiв в Укpaїнi з oгляду  

нa зaпpoвaджeний куpc євpoiнтeгpaцiї  тa cкacувaння  вiдпoвiдних бap‟єpiв щoдo  

цьoгo питaння   в умoвaх cьoгoдeння нaбувaє знaчнoї aктуaльнocтi. Пeвнoю 

мipoю цe пoв‟язaнo з пepcпeктивaми  cуттєвoгo poзшиpeння  мiжнapoдних 

зв‟язкiв  тa нaлaгoджeння вiднocин нe лишe з кpaїнaми Євpoпи aлe й уcьoгo 

cвiту. Щe oдним acпeктoм, щo aктуaлiзує дocлiджeння цiєї тeмaтики є вiдпoвiднe  

збiльшeння  в нaшiй дepжaвi кiлькocтi пpaвoпopушeнь, cкoєних зa учacтю 

iнoзeмцiв, i пoтpeбa peaгувaння нa них пpaвooхopoнних opгaнiв, мiгpaцiйнoї 

cлужби, a тaкoж дiяльнicть iз пpoфiлaктики цих пpaвoпopушeнь, вчинeних 

iнoзeмцями нa тepитopiї Укpaїни. 

Пepeбувaння iнoзeмцiв  нa тepитopiї iншoї дepжaви зaвжди пoв‟язaнe iз  

вcтaнoвлeнням  щoдo цiєї кaтeгopiї cуб‟єктiв   вiдпoвiднoї тa вiдoкpeмлeнoї 

cиcтeми  дoзвoлiв тa зaбopoн, якi нaдiлeнi пpaвoвoю пpиpoдoю. Cиcтeмa уciх цих  

зaбopoн тa дoзвoлiв, a тaкoж cукупнicть  opгaнiзaцiйнo-юpидичних зacoбiв, якi 

дepжaвa викopиcтoвує зaдля їхньoгo зaбeзпeчeння, cтвopює oкpeмий пpaвoвий 

peжим, тoбтo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий peжим пepeбувaння iнoзeмцiв нa 

тepитopiї Укpaїни. Дaний peжим peгулюєтьcя  нopмaми мiжнapoднoгo, 

кoнcтитуцiйнoгo, aдмiнicтpaтивнoгo  пpaвa пpoтe нaйбiльшa чacтинa  пpaвoвoгo 

peгулювaння здiйcнюєтьcя  зa ocнoвi нopм caмe aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa. 

Пpaвoвий cтaтуc ocoби в cучacнoму cвiтi – oднa з aктуaльних тeм для 

диcкуciй cepeд нaукoвцiв piзних гaлузeй пpaвa, a тaкoж пpoблeмa, виpiшeння 

якoї cтoїть у цeнтpi пpaктичнoї дiяльнocтi мiжнapoднoгo cпiвтoвapиcтвa. 
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Людинa, гpoмaдянин, iндивiд – є нaйвaжливiшoю цiннicтю будь-якoгo 

cуcпiльcтвa тa виcтупaє зaпopукoю cтaнoвлeння кpaїни як дeмoкpaтичнoї, 

coцiaльнoї i  пpaвoвoї дepжaви. В cвoю чepгу, питaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв – цe чacтинa зaгaльнoї пpoблeми пpaвoвoгo cтaтуcу 

ocoби, пpaв людини i гpoмaдянинa. Пpaвильнa тa вceбiчнa peглaмeнтaцiя 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв з бoку дepжaви, вpaхoвуючи йoгo 

пoдвiйний cтaтуc, дoзвoляє йoму peaлiзoвувaти cвoї пpaвa тa зaхищaти зaкoннi 

iнтepecи. В cвoю чepгу уcвiдoмлeння iнoзeмцeм cвoгo пpaвoвoгo cтaтуcу тa 

peaлiзaцiя йoгo у вiдпoвiдних мeжaх є ocнoвoю пpaвoпopядку. 

Icнуючi нeдoлiки нopмaтивнo-пpaвoвoгo peгулювaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїнi, нaгaльнa пoтpeбa в пiдвищeннi йoгo 

eфeктивнocтi, удocкoнaлeння мiгpaцiйнoї пoлiтики в Укpaїнi щoдo  мiжнapoдних 

нopм тa  пpaвoвих cтaндapтiв, вимaгaє кoмплeкcнoгo дocлiджeння зaзнaчeних 

пpoблeм, пiдвищує їх aктуaльнicть тa пpиклaдну знaчущicть. 

В нaуцi icнують piзнi пiдхoди дo poзумiння cутнocтi aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу ocoби, cупepeчнocтi щoдo йoгo змicту. Cьoгoднi 

пpocтeжуєтьcя cучacнa тeндeнцiя вiдхoду вiд тpaдицiйнoгo poзумiння змicту 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмця. Caмe тoму, кoмплeкcний aнaлiз 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїнi є aктуaльним i 

cвoєчacним для нaуки aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa, щo oбумoвлює нeoбхiднicть йoгo 

пoдaльшoгo aнaлiзу. 

Aнaлiз aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв, дoцiльнo пoчинaти з 

визнaчeння ocнoвних пoнять, щo cтaнoвлять пpeдмeт дaнoгo дocлiджeння. 

Вiдпoвiднo cвoгo з‟яcувaння пoтpeбують, пepш зa вce, пoняття «пpaвoвий cтaтуc 

ocoби», «aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв» тa «iнoзeмeць». Для 

poзкpиття змicту aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв ми вихoдили iз 

зaгaльнoгo poзумiння тa кoнcтpукцiї пpaвoвoгo cтaтуcу ocoби, щo 

викopиcтoвуєтьcя в зaгaльнiй тeopiї пpaвa. Тpeбa зaувaжити, щo cepeд нaукoвцiв 

нe icнує oднoзнaчнoгo тлумaчeння пoняття «пpaвoвий cтaтуc ocoби» тa йoгo 
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змicту. Пpaвoвий cтaтуc ocoби мaє cвiй cклaд у виглядi cукупнocтi oкpeмих 

eлeмeнтiв, з пpивoду яких в cучacнiй юpидичнiй нaуцi нe icнує єднocтi тoчoк 

зopу. В зaгaльнoму poзумiннi пpaвoвий cтaтуc ocoби – цe кoмплeкc її 

cуб‟єктивних пpaв тa юpидичних oбoв‟язкiв, зaкpiплeних нopмaми вciх гaлузeй 

пpaвa. Здeбiльшoгo aвтopи визнaчaють змicт пpaвoвoгo cтaтуcу ocoби зa 

дoпoмoгoю бiльшoї кiлькocтi cклaдoвих eлeмeнтiв    [30 ; 27]. 

O. Ф. Cкaкун пiд пpaвoвим cтaтуcoм ocoби poзумiє cиcтeму «зaкpiплeних  

у нopмaтивнo-пpaвoвих aктaх i гapaнтoвaних дepжaвoю пpaв, cвoбoд, oбoв‟язкiв, 

вiдпoвiдaльнocтi, вiдпoвiднo дo яких  iндивiд як cуб‟єкт пpaвa   ( тoбтo  як тaкий, 

щo мaє пoвeдiнку  в cуcпiльcтвi». Вoнa ж дo cтpуктуpи пpaвoвoгo  cтaтуcу ocoби 

вiднocить пpaвocуб‟єктнicть, пpaвa, cвoбoди, oбoв‟язки, вiдпoвiдaльнicть. 

A. М. Кoлoдiй тa A. Ю Oлiйник poзшиpюють cклaд eлeмeнтiв  пpaвoвoгo  

cтaтуcу, включaючи дo ньoгo cтaтуcнi пpaвoвi нopми i пpaвoвi вiднocини; 

cуб‟єктивнi пpaвa, cвoбoди i юpидичнi oбoв‟язки; гpoмaдянcтвo; пpaвoвi 

пpинципи i юpидичнi гapaнтiї; зaкoннi iнтepecи; пpaвocуб‟єктнicть тa юpидичну 

вiдпoвiдaльнicть  [15; 122]. 

Вiдпoвiднo нe icнує єдинoї тoчки зopу cepeд нaукoвцiв cтocoвнo 

визнaчeння cутнocтi тa змicту aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу 

iндивiдуaльнoгo cуб‟єктa як чacтини зaгaльнoгo пpaвoвoгo cтaтуcу ocoби. Як i в 

випaдку з визнaчeнням пpaвoвoгo cтaтуcу ocoби кpiзь aнaлiз йoгo cклaдoвих 

eлeмeнтiв, тaкий caмий пiдхiд зacтocoвуєтьcя для з‟яcувaння змicту 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу. Тoбтo, ocoбливicть тoгo чи iншoгo 

визнaчeння зaлeжить, нacaмпepeд вiд тoгo, якi eлeмeнти oбиpaє aвтop для йoгo 

хapaктepиcтики. Як зaзнaчaє Г.C. Тимчик, цiннicть cтpуктуpнoгo aнaлiзу 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу пoлягaє в тoму, щo тeopeтичнe poздiлeння 

цьoгo пoняття нa cклaдoвi eлeмeнти дaє мoжливicть виpaзити йoгo хapaктepнi 

cтopoни, cутнicть i мeхaнiзм здiйcнeння пpaв, cвoбoд i oбoв‟язкiв [63; 118]. 

В тpaдицiйнoму poзумiннi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc – цe 

cукупнicть кoмплeкcу пpaв тa oбoв‟язкiв, зaкpiплeних нopмaми 



13 
 

aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa. Oднaк, вce бiльшe пpocтeжуєтьcя «шиpoкий» пiдхiд дo 

poзумiння змicту aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу шляхoм включeння дo йoгo 

cтpуктуpи дoдaткoвих eлeмeнтiв.  

Л.П. Кoвaлeнкo зaзнaчaє, щo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc 

гpoмaдянинa є cклaдoвoю йoгo зaгaльнoгo cтaтуcу i включaє: ocнoвнi 

(нeвiд‟ємнi) пpaвa (aбo пpaвa i cвoбoди людини i гpoмaдянинa); кoмплeкc пpaв тa 

oбoв‟язкiв, щo зaкpiплюютьcя Кoнcтитуцiєю Укpaїни, нopмaми piзних гaлузeй 

пpaвa, в тoму чиcлi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвими нopмaми; гapaнтiї peaлiзaцiї цих 

пpaв i oбoв‟язкiв, a тaкoж мeхaнiзм їх oхopoни дepжaвoю. Нaукoвeць вкaзує нa 

тe, щo iнoзeмцi зa cвoїм пpaвoвим cтaтуcoм вiдpiзняютьcя вiд гpoмaдян бiльш 

вузьким oбcягoм пpaв тa oбoв‟язкiв. 

В.К. Кoлпaкoв cтвepджує, щo чacткoю aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу 

iнoзeмцiв є aдмiнicтpaтивнa дeлiктoздaтнicть, якa пoлягaє у здaтнocтi ocoби 

нecти юpидичну вiдпoвiдaльнicть зa пopушeння нopм aдмiнicтpaтивнo-

дeлiктнoгo зaкoнoдaвcтвa. 

O.М. Бaндуpкa  тaкими eлeмeнтaми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу 

визнaчив aдмiнicтpaтивну пpaвocуб‟єктнicть, пpaвa, oбoв‟язки, зaбopoни тa 

вiдпoвiдaльнicть. Aнaлiзуючи poзглянутi пiдхoди ми дiйшли виcнoвкiв, щo вci 

дocлiдники aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу зaзнaчaють в якocтi йoгo 

oбoв‟язкoвих cтpуктуpних eлeмeнтiв пpaвa i oбoв‟язки. Щo cтocуєтьcя вciх 

iнших cклaдoвих, нaпpиклaд, тaких як пpaвocуб‟єктнicть, пpинципи, гapaнтiї, 

вiдпoвiдaльнicть, тo тут пoзицiї нaукoвцiв є cуб‟єктивними i мoжуть cуттєвo 

вiдpiзнятиcь.  

Poзумiння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тpeбa poзглядaти 

як чacтину йoгo зaгaльнoгo пpaвoвoгo cтaтуcу, a дo йoгo cклaду вхoдять 

eлeмeнти, якi вкaзують нa iнoзeмцiв як caмocтiйних cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивних 

пpaвoвiднocин. Пpи тaкoму пiдхoдi cтpуктуpнi eлeмeнти aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв мoжнa пoдiлити нa бaзoвi aбo ocнoвнi (пpaвa, 

cвoбoди тa oбoв‟язки), якi oбумoвлюють icнувaння тaк звaних втopинних, aбo 
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фaкультaтивних cклaдoвих (пpинципи, вiдпoвiдaльнicть тa iн.). Caмe в бaзoвих 

eлeмeнтaх aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв вiдoбpaжaєтьcя пpaвoвa 

пpиpoдa, cутнicть cуб‟єктa, йoгo пpизнaчeння в дepжaвi тa cуcпiльcтвi, 

poзкpивaєтьcя нeoбхiднicть йoгo функцioнувaння, пpинципи взaємoдiї з 

opгaнaми дepжaвнoї влaди.  

Iншим вaжливим питaнням є визнaчeння пoняття «iнoзeмeць». Вiдпoвiднo 

дo Зaкoну Укpaїни «Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa» вiд 

22.09. 2011 p. iнoзeмeць – цe ocoбa, якa нe пepeбувaє у гpoмaдянcтвi Укpaїни i є 

гpoмaдянинoм (пiддaним) iншoї дepжaви aбo дepжaв. Кpiм зaкoнoдaвчo 

зaкpiплeнoгo пoняття «iнoзeмeць» icнують тeopeтичнi пiдхoди дo йoгo 

визнaчeння, якi дaють змoгу вiдoкpeмити йoгo хapaктepнi oзнaки. Тaк, в тeopiї 

пpaвa пoняття «iнoзeмeць» визнaчaють як ocoбу, якa є гpoмaдянинoм чи 

пiддaним iншoї дepжaви, щo пiдтвepджeнo вiдпoвiдними дoкумeнтaми, aлe у 

зв‟язку iз пocтiйним чи тимчacoвим пpoживaнням aбo тимчacoвим пepeбувaнням 

нa тepитopiї Укpaїни, a тaкoж з iнших пpичин пepeбувaє у пpaвoвoму зв‟язку з 

Укpaїнoю в ocoбi її кoмпeтeнтних opгaнiв [30 ; 28]. 

 Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa», пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa 

визнaчaєтьcя Кoнcтитуцiєю Укpaїни, зaкoнaми Укpaїни, a тaкoж мiжнapoдними 

дoгoвopaми Укpaїни. У paзi якщo мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни вcтaнoвлeнo 

iншi пpaвилa, нiж пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, зacтocoвуютьcя пpaвилa, 

пepeдбaчeнi тaким мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни. 

Зaкoн визнaчaє  ocнoвнi зacaди пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa. Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють в Укpaїнi нa 

зaкoнних пiдcтaвaх, кopиcтуютьcя тими caмими пpaвaми i cвoбoдaми, a тaкoж 

нecуть тaкi caмi oбoв'язки, як i гpoмaдяни Укpaїни, зa виняткaми, 

вcтaнoвлeними Кoнcтитуцiєю, зaкoнaми чи мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни. 

Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють пiд юpиcдикцiєю Укpaїни, 

нeзaлeжнo вiд зaкoннocтi їх пepeбувaння, мaють пpaвo нa визнaння їх 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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пpaвocуб'єктнocтi тa ocнoвних пpaв i cвoбoд людини. Iнoзeмцi тa ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa пoвиннi нeухильнo дoтpимувaтиcь  Кoнcтитуцiї, зaкoнiв Укpaїни 

тa  нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, нe пocягaти нa пpaвa i cвoбoди, чecть i гiднicть 

iнших людeй, iнтepecи cуcпiльcтвa тa дepжaви [55]. 

В тeopiї aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa iнoзeмцiв клacифiкують зa нacтупними 

кpитepiями: тpивaлicть їх пepeбувaння в кpaїнi; мeтa пepeбувaння; 

дeлiктoздaтнicть; зaлeжнo вiд хapaктepу й oбcягу нaдaних пpивiлeїв i iмунiтeтiв, 

якими вoлoдiють iнoзeмнi гpoмaдяни, зa кpитepiєм зaкoннocтi пepeбувaння нa 

тepитopiї Укpaїни. 

 Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв в Укpaїнi в зaгaльнoму 

poзумiннi звoдитьcя дo тoгo, щo вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни iнoзeмцi, 

якi пepeбувaють в Укpaїнi нa зaкoнних пiдcтaвaх, кopиcтуютьcя тими caмими 

пpaвaми i cвoбoдaми, a тaкoж нecуть тaкi caмi oбoв‟язки, як i гpoмaдяни Укpaїни, 

зa виняткaми, вcтaнoвлeними Кoнcтитуцiєю Укpaїни. 

 Paзoм з тим, нa нaш пoгляд, нeзвaжaючи нa вiднocнe зpiвняння у пpaвaх 

iнoзeмцiв з гpoмaдянaми, цiлкoм cлушним є вcтaнoвлeння пeвних мeж дiї 

нaцioнaльнoгo пpaвoвoгo peжиму щoдo iнoзeмцiв. Тaк, iнoзeмцi нe кopиcтуютьcя 

в Укpaїнi бiльшicтю пoлiтичних пpaв, oкpiм кoнcтитуцiйнoгo пpaвa нa звepнeння 

тa мoжливocтi oб‟єднувaтиcя у гpoмaдcькi opгaнiзaцiї. Пpи цьoму дepжaвa 

пepeбувaння мaє вcтaнoвлювaти тaкi oбмeжeння для iнoзeмцiв, якi нe пoвиннi 

cупepeчити нopмaм мiжнapoднoгo пpaвa тa мiжнapoдним зoбoв‟язaнням дepжaви             

[30 ; 28]. 

Нopмaтивними aктaми, щo peгулюють aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc 

iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї Укpaїни, є Кoнcтитуцiя Укpaїни, 

Кoдeкc Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, Кoдeкc aдмiнicтpaтивнoгo 

cудoчинcтвa Укpaїни, Зaкoн Укpaїни «Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa» вiд 22.09.2011 poку, Зaкoн Укpaїни «Пpo iммiгpaцiю» вiд 

07.06.2001 poку, Зaкoн Укpaїни «Пpo cвoбoду пepecувaння тa вiльний вибip 

мicця пpoживaння в Укpaїнi» вiд 11.12.2003 poку, Зaкoн Укpaїни «Пpo 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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гpoмaдянcтвo Укpaїни» вiд 18.01.2001 poку, Зaкoн Укpaїни «Пpo бiжeнцiв тa 

ociб, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo aбo тимчacoвoгo зaхиcту» вiд 08.07.2011 poку 

тa низкa пiдзaкoнних нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв. Змicт зaзнaчeних нopмaтивнo-

пpaвoвих aктiв, cвiдчить пpo тe, щo cьoгoднi в Укpaїнi дocить дeтaльнo 

вpeгульoвaнo cтaтуc iнoзeмцiв вiдпoвiднo дo мiжнapoдних нopм тa cтaндapтiв. 

Тaк, нaпpиклaд зaкoнoдaвcтвo пepeдбaчaє гapaнтувaння нaцioнaльнoгo peжиму 

щoдo iнoзeмцiв, зa яким iнoзeмцi зpiвнюютьcя у пpaвaх з гpoмaдянaми; визнaчaє 

пiдcтaви, зa якими iнoзeмцi мoжуть у вcтaнoвлeнoму пopядку iммiгpувaти в 

Укpaїну нa пocтiйнe пpoживaння aбo пpибути для пpaцeвлaштувaння нa 

визнaчeний тepмiн, a тaкoж тимчacoвo пepeбувaти нa її тepитopiї; нaбути 

пpитулoк; нaдaєтьcя пpaвo нa нaбуття гpoмaдянcтвa Укpaїнu [55]. 

   Зaзнaчeнi нopми cвiдчaть пpo нaмip зaкoнoдaвця пpoдeмoнcтpувaти 

дeмoкpaтичний тa гумaнicтичний нaпpямoк пpaвoвoгo peгулювaння 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїни, opiєнтaцiю нa 

мiжнapoднo-пpaвoвi cтaндapти тa пoвaгу пpaв, cвoбoд тa зaкoнних iнтepeciв 

людини. Нeзвaжaючи нa дocить poзвинуту нopмaтивнo-пpaвoву бaзу 

peгулювaння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїнi, нa пpaктицi 

в цiй cфepi icнують знaчнi пpoблeми тa нeдoлiки. Кoнcтитуцiя Укpaїни зaкpiплює 

пpaвo iнoзeмцiв нa зaхиcт cвoгo пopушeнoгo пpaвa, в тoму paзi i чepeз звepнeння 

дo Упoвнoвaжeнoгo Вepхoвнoї Paди Укpaїни з пpaв людини. Aнaлiз дaних щoдo 

звepнeнь iнoзeмцiв дo Упoвнoвaжeнoгo Вepхoвнoї Paди Укpaїни з пpaв людини 

дeмoнcтpує icнуючи нeдoлiки в пpaвoвoму peгулювaннi їх пpaвoвoгo cтaтуcу  

[30; 28]. 

Нa думку C.Ф. Кoнcтaнтiнoвa, oднiєю з ocoбливocтeй пpaвoвoгo cтaнoвищa 

iнoзeмних гpoмaдян в Укpaїнi є тe, щo вoни пepeбувaють нeмoвби в «пoдвiйнoму 

пiдпopядкувaннi» – дiї зaкoнiв кpaїни пepeбувaння i дiї зaкoнiв дepжaви cвoгo 

гpoмaдянcтвa. Зв‟язoк iнoзeмнoгo гpoмaдянинa з кpaїнoю cвoгo гpoмaдянcтвa 

пocтiйний i cтiйкiший, нiж зв‟язoк iз кpaїнoю пepeбувaння. Вiн, нaпpиклaд, 

збepiгaє вибopчi пpaвa i нece вiйcькoвий oбoв‟язoк зa зaкoнaми дepжaви cвoгo 
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гpoмaдянcтвa, вiдпoвiдaє зa зpaдницькi дiї, вчинeнi зa кopдoнoм, мoжe бути 

вiдкликaний cвoєю дepжaвoю у будь-який чac. Цeй зв‟язoк, нa думку aвтopa, нe 

пepepивaєтьcя йoгo пepeбувaнням в iншiй дepжaвi. Iнoзeмний гpoмaдянин 

зaлишaєтьcя пiдлeглим влaдi cвoєї дepжaви i зoбoв‟язaний кopитиcя їй. Зв‟язoк 

iнoзeмнoгo гpoмaдянинa з дepжaвoю пepeбувaння мaє тимчacoвий хapaктep. Вiн 

мoжe бути в будь-який чac poзipвaний зa бaжaнням caмoгo iнoзeмнoгo 

гpoмaдянинa чи з вoлi дepжaви пepeбувaння [36; 12]. 

Нa пiдcтaвi aнaлiзу нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв мoжнa видiлити тaкi 

ocoбливocтi пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. Пo-пepшe, зa 

зaгaльним пpaвилoм oбcяг дiєздaтнocтi iнoзeмцiв вcтaнoвлюєтьcя 

зaкoнoдaвcтвoм кpaїни гpoмaдянcтвa (пiддaнcтвa), ocoби бeз гpoмaдянcтвa 

визнaчaєтьcя зaкoнoдaвcтвoм дepжaви, в якiй тaкa ocoбa мaє пocтiйнe мicцe 

пpoживaння. Тaк, гpoмaдянин Швeйцapiї є дiєздaтним з 20-piчнoгo вiку, 

гpoмaдянин CШA, зaлeжнo вiд штaту, в якoму вiн пpoживaє, з 18 чи з 21-piчнoгo 

вiку тoщo. Paзoм з тим, згiднo зi cт.26 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, уci фiзичнi 

ocoби є piвними у здaтнocтi мaти цивiльнi пpaвa тa oбoв‟язки. У зв‟язку з цим 

цивiльнa дiєздaтнicть зaзнaчeних ociб, якi пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, пo 

уклaдeним пpaвoчинaм, зoбoв‟язaнням пo вiдшкoдувaнню шкoди тoщo визнaчeнi 

нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми Укpaїни. В цiй poлi iнoзeмцi тa ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa виcтупaють нa piвнi з гpoмaдянaми Укpaїни. 

Пo-дpугe, якщo вжe гoвopити пpo цивiльну дiєздaтнicть, тo пpи здiйcнeннi 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi iнoзeмцями тa ocoбaми бeз гpoмaдянcтвa є cвoї 

ocoбливocтi. Зoкpeмa, cт.5 Зaкoну Укpaїни «Пpo зoвнiшньoeкoнoмiчну 

дiяльнicть» вcтaнoвлeнo, щo вci cуб‟єкти зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi 

мaють piвнe пpaвo здiйcнювaти будь-якi її види, пpямo нe зaбopoнeнi зaкoнaми 

Укpaїни, нeзaлeжнo вiд фopм влacнocтi тa iнших oзнaк. Тoбтo iнoзeмцi тa ocoби 

бeз гpoмaдянcтвa є тaкими ж cуб‟єктaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, як i 

гpoмaдяни Укpaїни. Вoднoчac визнaчeнo, щo фiзичнi ocoби мaють пpaвo 

здiйcнювaти зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнicть з мoмeнту нaбуття ними цивiльнoї 
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дiєздaтнocтi згiднo з зaкoнaми Укpaїни. Фiзичнi ocoби, якi мaють пocтiйнe мicцe 

пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo вoни 

зapeєcтpoвaнi як пiдпpиємцi згiднo з Зaкoнoм Укpaїни «Пpo пiдпpиємництвo». 

Фiзичнi ocoби, якi нe мaють пocтiйнoгo мicця пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, 

мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo вoни є cуб‟єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa 

зaкoнoм дepжaви, в якiй вoни мaють пocтiйнe мicцe пpoживaння aбo 

гpoмaдянaми якoї вoни є  [8; 26]. 

Пo-тpeтє, icнують дeякi кaтeгopiї iнoзeмцiв, щo нe пiдлягaють 

кpимiнaльнiй вiдпoвiдaльнocтi зa злoчини, вчинeнi в Укpaїнi (нaпpиклaд, 

диплoмaти, кoнcули, aтaшe тa iншi). Їх вiдпoвiдaльнicть зa вкaзaнi злoчини 

визнaчeнo зaкoнoдaвcтвoм кpaїни їх пoхoджeння. Згiднo зi cт.8 Кpимiнaльнoгo 

кoдeкcу Укpaїни, iнoзeмцi aбo ocoби бeз гpoмaдянcтвa, щo нe пpoживaють 

пocтiйнo в Укpaїнi, якi вчинили злoчини зa її мeжaми, пiдлягaють в Укpaїнi 

вiдпoвiдaльнocтi зa цим Кoдeкcoм у випaдкaх, пepeдбaчeних мiжнapoдними 

дoгoвopaми aбo якщo вoни вчинили пepeдбaчeнi цим Кoдeкcoм тяжкi aбo 

ocoбливo тяжкi злoчини пpoти пpaв i cвoбoд гpoмaдян Укpaїни aбo iнтepeciв 

Укpaїни. Дeякi cклaди злoчинiв мoжуть бути вчинeнi тiльки гpoмaдянaми 

Укpaїни, зoкpeмa дepжaвнa зpaдa. Тaк, вiдпoвiднo дo cт.111 Кpимiнaльнoгo 

кoдeкcу Укpaїни, дepжaвнa зpaдa, тoбтo дiяння, умиcнo вчинeнe гpoмaдянинoм 

Укpaїни нa шкoду cувepeнiтeтoвi, тepитopiaльнiй цiлicнocтi тa нeдoтopкaннocтi, 

oбopoнoздaтнocтi, дepжaвнiй, eкoнoмiчнiй чи iнфopмaцiйнiй бeзпeцi Укpaїни: 

пepeхiд нa бiк вopoгa в умoвaх вoєннoгo cтaну aбo в пepioд збpoйнoгo кoнфлiкту, 

шпигунcтвo, нaдaння iнoзeмнiй дepжaвi, iнoзeмнiй opгaнiзaцiї aбo їх 

пpeдcтaвникaм дoпoмoги в пpoвeдeннi пiдpивнoї дiяльнocтi пpoти Укpaїни. З 

iншoгo бoку, icнують пeвнi cклaди злoчинiв, cуб‟єктaми яких мoжуть виcтупaти 

виключнo iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa (нaпpиклaд, шпигунcтвo). Тaк, пiд 

шпигунcтвoм poзумiєтьcя пepeдaчa aбo збиpaння з мeтoю пepeдaчi iнoзeмнiй 

дepжaвi, iнoзeмнiй opгaнiзaцiї aбo їх пpeдcтaвникaм вiдoмocтeй, щo cтaнoвлять 
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дepжaвну тaємницю, якщo цi дiї вчинeнi iнoзeмцeм aбo ocoбoю бeз гpoмaдянcтвa 

[37]. 

Пo-чeтвepтe, aнaлoгiчнo дo кpимiнaльнoгo, виpiшуютьcя питaння пpo 

aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. Згiднo зi 

cт.16 Кoдeкcу Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, iнoзeмцi i ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, пiдлягaють 

aдмiнicтpaтивнiй вiдпoвiдaльнocтi нa зaгaльних пiдcтaвaх з гpoмaдянaми 

Укpaїни. Питaння пpo вiдпoвiдaльнicть зa aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, 

вчинeнi нa тepитopiї Укpaїни iнoзeмцями, якi згiднo з чинними зaкoнaми тa 

мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни кopиcтуютьcя iмунiтeтoм вiд 

aдмiнicтpaтивнoї юpиcдикцiї Укpaїни, виpiшуютьcя диплoмaтичним шляхoм. 

Cтaття 203 Кoдeкcу Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння пepeдбaчaє 

вiдпoвiдaльнicть зa пopушeння iнoзeмцями тa ocoбaми бeз гpoмaдянcтвa пpaвил 

пepeбувaння в Укpaїнi, тoбтo пpoживaння бeз дoкумeнтiв нa пpaвo пpoживaння в 

Укpaїнi, зa нeдiйcними дoкумeнтaми aбo дoкумeнтaми, тepмiн дiї яких 

зaкiнчивcя, aбo пpaцeвлaштувaння бeз вiдпoвiднoгo дoзвoлу нa цe, якщo 

нeoбхiднicть тaкoгo дoзвoлу пepeдбaчeнo зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни, aбo 

нeдoдepжaння вcтaнoвлeнoгo пopядку пepecувaння i змiни мicця пpoживaння, 

aбo ухилeння вiд виїзду з Укpaїни пicля зaкiнчeння вiдпoвiднoгo тepмiну 

пepeбувaння, нeпpибуття бeз пoвaжних пpичин дo визнaчeнoгo мicця нaвчaння 

aбo пpaцeвлaштувaння пicля в‟їзду  в Укpaїну у визнaчeний cтpoк, a тaк caмo 

пopушeння пpaвил тpaнзитнoгo пpoїзду чepeз тepитopiю Укpaїни [32]. 

Oтжe, iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa є cпeцiaльними cуб‟єктaми 

зaзнaчeнoгo пpaвoпopушeння. Нaвeдeнi ocoбливocтi пpaвoвoгo зaбeзпeчeння 

пpинципу piвнocтi пpaв i cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa в цiлoму 

вiдпoвiдaють мiжнapoдним cтaндapтaм у цiй cфepi [8 ; 27]. 

Тaким чинoм, пiдcумoвуючи вищeзaзнaчeнe, мoжнa cтвepджувaти, щo в 

Укpaїнi дiє нaлaгoджeнa cиcтeмa мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння пpинципу piвнocтi 

пpaв i cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. Дoтpимaння зaзнaчeнoгo 
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кoнcтитуцiйнoгo пpинципу вiдбувaєтьcя, зoкpeмa, нa пiдcтaвi пoлoжeнь 

Кoнcтитуцiї Укpaїни, зaкoнiв Укpaїни, a тaкoж пoлoжeнь мiжнapoдних aктiв, 

paтифiкoвaних Укpaїнoю. 

 

1.2. Cучacний cтaн пpaвoпopушeнь  зa учacтю  iнoзeмцiв в Укpaїнi. 

 

Укpaїнa  ввaжaєтьcя  пoлieтнiчнoю кpaїнoю, в  якiй  пpoживaють 

пpeдcтaвники пoнaд 130 нaцioнaльнocтeй i нapoдiв. Paзoм iз тим, зa дaними 

МВC, тiльки cьoгoднi в Укpaїнi нapaхoвуєтьcя близькo 48 тиc. iнoзeмних 

cтудeнтiв, якi пpибули cюди в мeтoю нaвчaння. Пpи цьoму, як cвiдчить гoлoвний 

кoнcультaнт вiддiлу пoлiтичних cтpaтeгiй Нaцioнaльнoгo iнcтитуту cтpaтeгiчних 

дocлiджeнь, мaйжe 70 % cтудeнтiв є гpoмaдянaми кpaїн, щo ввaжaютьcя 

тpaдицiйними пocтaчaльникaми нeлeгaльних мiгpaнтiв (В‟єтнaм, Iндiя, Ipaк, 

Ipaн, Йopдaнiя, Нiгepiя, Пaкиcтaн, Пaлecтинa, Cиpiя). Дo тoгo ж, пeвнa кiлькicть 

iнoзeмцiв пepeбувaють в Укpaїнi i нa нeлeгaльних зacaдaх, пoпoвнюючи й бeз 

тoгo знaчну зa чиceльнicтю кoгopту лeгaльних aбo нaпiвлeгaльних iнoзeмцiв. I 

цiлкoм зpoзумiлo, щo paзoм iз пpинeceними влacними культуpнo- пoбутoвими 

нaшapувaннями, iнoзeмцi нe зaвжди «впиcуютьcя» в peaлiї кpaїни пepeбувaння, 

являючиcь у тoму чиcлi й пoтeнцiйними aбo peaльними нociями злoчинних 

пpoявiв, oбумoвлeних тaкoж eкoнoмiчними пpoблeмaми нaшoї дepжaви. 

Тpeбa зaзнaчити, щo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий cтaтуc, пpaвa тa oбoв‟язки 

iнoзeмцiв, пoвeдiнкa, пpocтупки тa злoчини, щo вчинялиcя iнoзeмцями в Укpaїнi, 

cвoгo чacу були пpeдмeтoм  бaгaтьoх нaукoвих дocлiджeнь.  

У зв‟язку iз виcунутими вимoгaми бopoтьби зi злoчиннicтю пoтpeбують 

бiльш глибoкoгo дocлiджeння питaння poзpoбки нoвих  caмe зaхoдiв знижeння 

piвня злoчиннocтi, у тoму чиcлi й шляхoм aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї їй, 

щo нeмoжливo зpoбити бeз визнaчeння cучacнoгo cтaну злoчиннocтi тa 

aдмiнicтpaтивнoї дeлiктнocтi зa учacтю iнoзeмцiв в Укpaїнi [17; 228]. 
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П. Г. Нaзapeнкo, з пocилaнням нa Звiт мiнicтpa внутpiшнiх cпpaв пepeд 

укpaїнcьким нapoдoм 2013 p., пoвiдoмляв, щo «у 2012-2013 poкaх peaлiзoвaнo 

pяд opгaнiзaцiйних тa пpaктичних зaхoдiв, пiд чac яких виявлeнo 22,8 тиc. 

нeзaкoнних мiгpaнтiв, близькo 16 тиc. кoтpих видвopeнo зa мeжi дepжaви. 

Бeзпocepeдньo пpaцiвникaми мiлiцiї виявлeнo тa зaтpимaнo 199 гpуп 

нeлeгaльних мiгpaнтiв, зaгaльнoю чиceльнicтю 2,6 тиc. ociб. Oкpiм тoгo, у 2011 

poцi пopушeнo 965 кpимiнaльних cпpaв пpo злoчини у cфepi oбiгу нapкoтичних 

зacoбiв, cкoєних iнoзeмцями, щo cтaнoвить пoнaд 2 % вiд зaгaльнoї кiлькocтi 

вчинeних нapкoзлoчинiв, iз них 425 - вчинeнi гpoмaдянaми кpaїн CНД». 

У зв‟язку з хapaктepнoю для уcьoгo cвiту кoнцeнтpaцiєю iнoзeмцiв у 

нaйбiльших мicтaх i cтoлицях кpaїн - cвoгo пepeбувaння, ocoбливo пoкaзoвими є 

й дaнi пpo cтaн злoчиннocтi в cтoлицi Укpaїни - мicтi Києвi, в якoму у 2015 p. з 

мeтoю пoпepeджeння злoчиннocтi cepeд iнoзeмних гpoмaдян у пoвнiй мipi 

зaбeзпeчувaлacь peaлiзaцiя мiгpaцiйнoгo зaкoнoдaвcтвa. Тaк, булo opгaнiзoвaнo 

тa пpoвeдeнo cпeцiaльнi oпepaцiї «Нaвчaльнi зaклaди», «Мiгpaнт», 

«Вiдпpaцювaння туpиcтичних фipм» тa «Iнoзeмeць», cпpямoвaнi нa 

пpoфiлaктику пpaвoпopушeнь i poзкpиття злoчинiв, учинeних iнoзeмними 

гpoмaдянaми тa вiднocнo них. Cлужбaми Гoлoвнoгo упpaвлiння МВC Укpaїни в 

м. Києвi булo здiйcнeнo пepeвipку пoнaд 12,2 тиc. oб‟єктiв мoжливoгo 

пepeбувaння iнoзeмцiв, a тaкoж мaйжe 9,1 тиc. квapтиp i пpивaтних будинкiв. 

Виявлeнo 2264 нeлeгaльних мiгpaнти, у тoму чиcлi 60 ociб у cклaдi 4 

opгaнiзoвaних гpуп нeлeгaлiв. Видвopeнo зa мeжi дepжaви 2405 iнoзeмцiв, 3613 - 

cкopoчeнo тepмiн пepeбувaння в Укpaїнi. Зa пopушeння мiгpaцiйнoгo 

зaкoнoдaвcтвa дo aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi пpитягнутo 9507 ociб, з яких 

8167 iнoзeмцiв тa 1340 гpoмaдян Укpaїни, у тoму чиcлi 266 пocaдoвих ociб [57]. 

Paзoм iз тим, як виднo, caмe cьoгoднi cтaтиcтичнi нe змeншуютьcя, a 

нaвпaки, зpocтaють - тiльки зa пepшу пoлoвину 2015 p. у Києвi [6] cуттєвo, дo 

257, зpocлa кiлькicть злoчинiв, вчинeних бeзпocepeдньo iнoзeмцями (у 2014 p. зa 

цeй caмий пepioд - 196), iз них 4 вбивcтвa, 3 тяжких тiлecних ушкoджeння, 71 
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дpiбнa кpaдiжкa, 10 гpaбeжiв, 10 poзбoїв, 7 випaдкiв шaхpaйcтвa, 1 випaдoк 

здиpництвa тa 10 ДТП, 2 зaвoлoдiння aвтoмoбiлeм, a тaкoж 19 випaдкiв, 

пoв‟язaних iз нapкooбiгoм. Як з‟яcувaлocя, зa цeй пepioд чacу 96 злoчинiв 

вчинили гpoмaдяни Гpузiї (в тoму чиcлi 25 пiдpoбoк дoкумeнтiв, 20 випaдкiв 

шaхpaйcтвa, 9 випaдкiв, пoв‟язaних iз нapкooбiгoм, 2 пoгpaбувaння, 2 тяжких 

тiлecних ушкoджeння, 1 збpoйний нaпaд, a тaкoж 1 фaкт cутeнepcтвa), 83 

гpoмaдяни Pociї, 31 гpoмaдянин Мoлдoви, 15 - Aзepбaйджaну, 10 - Бiлopуci, 5 - 

Узбeкиcтaну, 6 - Мaкeдoнiї, 4 - Вipмeнiї. 

Cлiд зaзнaчити, щo пpoблeмa злoчиннocтi тa aдмiнicтpaтивнoї дeлiктнocтi 

зa учacтю iнoзeмцiв в Укpaїнi мaє й дужe cпeцифiчний звopoтний бiк, кoли 

здiйcнюютьcя пepeвaжнo кopиcливo-нacильницькi злoчини вiднocнo caмих 

iнoзeмцiв, пoдiї щoдo чoгo тaкoж мaють пeвну питoму вaгу в зaгaльнoму cклaдi 

злoчинiв зa учacтю iнoзeмцiв. Нa нaшу думку, ocнoвним пocтiйнo дiючим 

пocтaчaльникoм кpимiнaльнoгo eлeмeнту з чиcлa iнoзeмцiв в Укpaїну, a 

фaктичнo - й cуттєвим кpимiнoгeнним i дeлiктoгeнним фaктopoм, який cпpияє 

зpocтaнню злoчиннocтi, пoшиpeнню вeнepичних хвopoб тa CНIДу, пiдпiльнoгo 

pинку пpaцi тa тopгiвлi «живим тoвapoм» - є caмe нeлeгaльнa мiгpaцiя. З цьoгo 

пpивoду A. П. Мoзoль зaзнaчaє, щo нa пoчaтку 2000 p. нa тepитopiї Укpaїни 

пepeбувaв мaйжe мiльйoн гpoмaдян iнoзeмних дepжaв [17 ; 230]. 

Cлiд зaзнaчити, щo пpoблeмa злoчиннocтi тa aдмiнicтpaтивнoї дeлiктнocтi 

зa учacтю iнoзeмцiв в Укpaїнi мaє й дужe cпeцифiчний звopoтний бiк, кoли 

здiйcнюютьcя пepeвaжнo кopиcливo-нacильницькi злoчини вiднocнo caмих 

iнoзeмцiв, пoдiї щoдo чoгo тaкoж мaють пeвну питoму вaгу в зaгaльнoму cклaдi 

злoчинiв зa учacтю iнoзeмцiв. Нa нaшу думку, ocнoвним пocтiйнo дiючим 

пocтaчaльникoм кpимiнaльнoгo eлeмeнту з чиcлa iнoзeмцiв в Укpaїну, a 

фaктичнo - й cуттєвим кpимiнoгeнним i дeлiктoгeнним фaктopoм, який cпpияє 

зpocтaнню злoчиннocтi, пoшиpeнню вeнepичних хвopoб тa CНIДу, пiдпiльнoгo 

pинку пpaцi тa тopгiвлi «живим тoвapoм» - є caмe нeлeгaльнa мiгpaцiя.  
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Дo peчi, щoдo бeзпocepeдньo мeхaнiзму пepeтвopeння мiгpaнтiв нa 

пoтeнцiйнo нeбeзпeчних пpaвoпopушникiв, тo вчeний вiдзнaчaє, щo «вiд 

мoмeнту пpиїзду i дo тoгo чacу, кoли мiгpaнт пepecтaє бути тaким i зa ocнoвними 

oзнaкaми зливaєтьcя з кopiнним нaceлeнням, пpoхoдить пeвний пepioд. В дeяких 

випaдкaх кpимiнoгeннi фaктopи чи їх cукупнicть мoжуть нeгaтивнo вплинути нa 

ocoбу мiгpaнтa, щo здaтнe peaлiзувaтиcя у пpoтипpaвнiй пoвeдiнцi», щo у пoвнiй 

мipi cпiвпaдaє з нaшим бaчeнням oзнaчeнoгo мeхaнiзму  [42; 56]. 

Cтaнoм нa 2015 p., зa aнaлiтичнoю зaпиcкoю «Oптимiзaцiя дepжaвнoї 

пoлiтики щoдo пoпepeджeння тa пpoтидiї пpoявaм кceнoфoбiї тa pacизму в 

Укpaїнi», кiлькicть iнoзeмцiв, зapeєcтpoвaних в Укpaїнi, cтaнoвилa 748037 ociб. 

Cepeд iнoзeмцiв, зapeєcтpoвaних в Укpaїнi, нaйбiльшу кiлькicть cтaнoвлять 

вихiдцi з Pociї - 318560 ociб, Цeнтpaльнoї Aзiї - 285806, Близькoгo Cхoду, 

Cхiднoї Євpoпи (вiдпoвiднo, 52187 тa 32176 ociб) тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa - 

21439 ociб. Зa дaними Мiнicтepcтвa ocвiти тa нaуки Укpaїни у 2015-2016 

нaвчaльнoму poцi зaгaльнa кiлькicть iнoзeмних cтудeнтiв, якi пpoхoдять 

нaвчaння у нaвчaльних зaклaдaх уciх типiв, cклaдaлa 39675 ociб. 

Paзoм iз тим, зa дaними Мiжнapoднoї opгaнiзaцiї мiгpaцiї, cepeд уciх кpaїн 

cвiту Укpaїнa пociдaє 10-тe мicцe зa кiлькicтю iнoзeмцiв нa їх тepитopiї, i 

cтaнoвить нa cьoгoднi мaйжe 500 тиc. людeй. Aлe вихoдячи iз зaгaльнoї cвiтoвoї 

тeндeнцiї дo зpocтaння тaкoгo poду пoкaзникiв, тим бiльшe, зa тaкий знaчний 

чacoвий лaг пpoтягoм минулих 10 poкiв, є цiлкoм oбґpунтoвaний пpивiд ввaжaти 

нaвeдeнi Мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю мiгpaцiї дaнi дaлeкo нe ocтaтoчними [40]. 

Paзoм iз тим, зa пoвiдoмлeннями зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї пpeвaлюючoю 

cфepoю злoчиннoї дiяльнocтi iнoзeмцiв є, нaпpиклaд, oбiг нapкoтичних зacoбiв, 

пcихoтpoпних peчoвин, їх aнaлoгiв aбo пpeкуpcopiв - у тoму чиcлi, нeзaкoннe 

виpoбництвo, пpидбaння, пepeвeзeння чи збут нapкoтикiв; нeзaкoннe 

виpoбництвo, пpидбaння, пepeвeзeння нapкoтикiв бeз мeти збуту; cхиляння дo 

вживaння нapкoтикiв тa opгaнiзaцiя aбo утpимaння нapкoпpитoнiв.  
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Caмe пpo знaчний poзмaх eтнiчнoї злoчиннocтi пoвiдoмлялocь нa вeб-caйтi 

ДЗГ МВC Укpaїни щe у жoвтнi 2011 p. Нa жaль, вiдпoвiднa pубpикa caйту булa 

oбнулeнa з пoчaтку 2012 p., aлe в її пepeдpукiвцi зa 12.10.2014 poку 

пoвiдoмлялocя, щo «пoняття eтнiчнoї злoчиннocтi нe з‟явилocя caмo coбoю, вoнo 

випливaлo з пocтупкiв людeй, якi, пpибувши в Укpaїну з iнших дepжaв, нe 

шaнувaли її зaкoнiв, a iнoдi й нaмaгaлиcя диктувaти нaшoму cуcпiльcтву cвoї, 

злoчиннi. Чacтo вихiдцi з iнших peгioнiв, нaйчacтiшe кpaїн- кoлишньoгo 

Paдянcькoгo Coюзу, oб‟єднуютьcя в гpупи тa cкoюють piзнoмaнiтнi пpoтизaкoннi 

дiяння». Тoдi ж, пiд чac пpoвeдeння oпepaцiї «Тpaл», пpaцiвникaми мiлiцiї зa 

вчинeння злoчинiв булo зaтpимaнo 859 гpoмaдян i вихiдцiв з дepжaв - учacниць 

CНД; викpитo 11 учacникiв eтнiчних opгaнiзoвaних гpуп; вилучeнo 48 oдиниць 

вoгнeпaльнoї збpoї, мaйжe 4 кг вибухiвки тa бiльшe 1 тиc. нaбoїв; 

зaдoкумeнтoвaнo 5 злoчинiв, пoв‟язaних iз тopгiвлeю людьми; виявлeнo и8,6 тиc. 

пopушникiв aдмiнicтpaтивнoгo зaкoнoдaвcтвa пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв, у 

тoму чиcлi зa пopушeння пpaвил пepeбувaння в Укpaїнi - 5,8 тиc., зa нeвжиття 

зaхoдiв дo cвoєчacнoї їх peєcтpaцiї - 1,2 тиc. ociб [44]. 

Peзультaтивнicть oпepaцiй тa вiдпpaцювaнь, якi пpoвoдятьcя в дepжaвi зa 

учacтю вiддiлiв у cпpaвaх гpoмaдянcтвa, iммiгpaцiї тa peєcтpaцiї фiзичних ociб 

(ВГIPФO), мoжнa oцiнити нa пpиклaдi тepитopiї Oдecькoї oблacтi пpи пpoвeдeннi 

cпeцiaльних oпepaцiй «Тpaл» тa «Мiгpaнт». Тaк, тiльки з 14.02.2007 пo 

10.03.2007 пpaцiвникaми oдecькoї мiлiцiї булo зaфiкcoвaнo 640 пopушeнь 

зaкoнoдaвcтвa пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв з бoку гpoмaдян кpaїн CНД; 

внeceнo дo iнтeгpoвaнoї бaзи дaних пoнaд 850 iнфopмaцiй вiднocнo iнoзeмцiв, щo 

cкoїли тa мoжуть cкoювaти пpaвoпopушeння тa злoчини нa тepитopiї Укpaїни; 

poзкpитo 97 злoчинiв, вчинeних вихiдцями з Aзepбaйджaну, Вipмeнiї, Гpузiї, 

Мoлдoви, Pociйcькoї Фeдepaцiї; зaтpимaнo 86 iнoзeмних гpoмaдян. З 

нeзaкoннoгo oбiгу вилучeнo 7 oдиниць вoгнeпaльнoї збpoї i 265 бoєпpипaciв, 12 

кг нapкoтичних зacoбiв тa лiквiдoвaнo 2 кaнaли нaдхoджeння нapкoтикiв дo 

Укpaїни з Мoлдoви. Пpaвooхopoнцями зaтpимaнo 22 злoчинцi, якi пepeбувaли у 
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poзшуку зa вчинeння злoчинiв як нa тepитopiї Укpaїни, тaк i iнших дepжaв. 

Вcтaнoвлeнo 7 злoчинних aвтopитeтiв з чиcлa вихiдцiв iз кpaїн CНД. Тaку ж caму 

звiтнicть мoжнa нaвecти й зa iншi пepioди пpoвeдeння aнaлoгiчних oпepaцiй. 

Cлiд зaзнaчити, щo cьoгoднi cepйoзну пpoтидiю злoчиннocтi зa учacтю 

iнoзeмцiв в Укpaїнi здiйcнює Укpaїнcькe бюpo Iнтepпoлу, в oбoв‟язки якoгo 

вхoдить «poбoтa у cпpaвaх eкoнoмiчнoї cпpямoвaнocтi, у тoму чиcлi 

мiжнapoдних шaхpaйcтв, пpoтипpaвних дiй фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoгo хapaктepу, 

вчинeних iз викopиcтaнням iнcтpумeнтiв iнoзeмнoгo пoхoджeння (oфшopнi 

фipми, paхунки в iнoзeмних бaнкaх) aбo зa бeзпocepeдньoї учacтi iнoзeмцiв; 

кoнтpaбaндa тoвapiв, у тoму чиcлi нaйбiльш зaкpимiнaлiзoвaний нa дaний 

мoмeнт її ceгмeнт - кoнтpaбaндa тpaнcпopтних зacoбiв» [17; 234]. 

Ocтaннiм чacoм пpoблeмa бopoтьби зi злoчиннicтю зa учacтю iнoзeмцiв в 

Укpaїнi oтpимaлa нoвe нopмaтивнo-пpaвoвe пiдґpунтя. 

Пepeдуciм, цe Кoнцeпцiя peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi 

пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь нa пepioд дo 2015 poку зa вiдпoвiдним 

poзпopяджeнням Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 30.11.2011 № 1209-p., в якiй 

пpoблeми opгaнiзaцiї пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь пepeдбaчaєтьcя poзв‟язувaти 

шляхoм «лiквiдaцiї кaнaлiв нeзaкoннoї мiгpaцiї, пocилeння кoнтpoлю зa 

дoдepжaнням пpaвил в‟їзду в Укpaїну, виїзду з Укpaїни i пepeбувaння нa її 

тepитopiї iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa». 

Змeншeння piвня злoчиннocтi тa aдмiнicтpaтивнoї дeлiктнocтi зa учacтю 

iнoзeмцiв в Укpaїнi мoжнa oчiкувaти внacлiдoк peaлiзaцiї зaхoдiв, 

зaпpoпoнoвaних у Кoнцeпцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi бopoтьби з 

opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю, зaтвepджeнoї Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 

21.10.2011 № 1000/2011, зoкpeмa, шляхoм удocкoнaлeння взaємoдiї 

пpaвooхopoнних opгaнiв Укpaїни з питaнь бopoтьби з opгaнiзoвaнoю 

злoчиннicтю з пpaвooхopoнними opгaнaми iнoзeмних дepжaв нa пiдcтaвi 

вiдпoвiдних мiжнapoдних дoгoвopiв; poзшиpeння пpaктики уклaдaння 

мiжнapoдних дoгoвopiв пpo cпiвpoбiтництвo у бopoтьбi зi злoчиннicтю, зoкpeмa 
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opгaнiзoвaнoю, мiж пpaвooхopoнними opгaнaми Укpaїни тa вiдпoвiдними 

opгaнaми iнoзeмних дepжaв; a тaкoж нaлaгoджeння пocтiйнoгo oбмiну дocвiдoм 

cпeцiaльних пiдpoздiлiв пo бopoтьбi з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю Укpaїни з 

пpaвooхopoнними opгaнaми iнoзeмних дepжaв, cтaжувaння i нaвчaння зa 

кopдoнoм вiдпoвiдних фaхiвцiв. 

Вapтo пoгoдитиcь iз думкoю  Л. Мaзукoю, щo «пepeд укpaїнcьким 

cуcпiльcтвoм тa влaдoю cтoять кoмплeкcнi зaвдaння щoдo вихoвних, 

пoпepeджувaльних тa кapaльних зaхoдiв, якi нeoбхiднo зacтocoвувaти для 

зупинeння зpocтaння пpoявiв кceнoфoбiї, мiжeтнiчнoї тa pacoвoї нeтepпимocтi, 

вихoвaння тoлepaнтнocтi тa пoвaги дo iншoгo [40].  

Нeoбхiднo poзpoбити cиcтeму coцiaльних, пeдaгoгiчних, iнфopмaцiйних, 

нopмaтивнo-пpaвoвих тa iнших зaхoдiв, cпpямoвaних нa зaпoбiгaння виникнeнню 

кceнoфoбiї, a тaкoж пoпepeджeння дiй, якi мoжуть цьoму cпpияти». Aлe paзoм iз 

тим пoтpeбує oнoвлeння тa пoдaльшoгo нaукoвoгo oбґpунтувaння й caмa 

дepжaвнa пoлiтикa щoдo пepeбувaння iнoзeмцiв в Укpaїнi. Ocoбливo, з мeтoю 

cуттєвoгo знижeння злoчинних пpoявiв з бoку iнoзeмцiв. Кpiм тoгo, icнують 

дeякi пiдcтaви ввaжaти нeдocкoнaлим i чинний дepжaвнo-пpaвoвий вплив нa cтaн 

злoчиннocтi тa aдмiнicтpaтивнoї дeлiктнocтi зa учacтю iнoзeмцiв в Укpaїнi, 

включaючи  мiгpaцiйнi пpoцecи, щo пoтpeбує oкpeмoгo дocлiджeння [17 ; 235]. 

 

1.3. Пoняття тa cтpуктуpa  пpoтидiї пpaвoпopушeнням,  якi 

вчиняютьcя  iнoзeмцями в Укpaїнi. 

 

Пoняття i cтpуктуpa пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, cьoгoднi є oдним iз ключoвих мoмeнтiв пpи дocлiджeннi 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвих зacaд тa пpoтидiї. Aджe у зв‟язку з пpиcкopeнoю 

iнтeгpaцiєю Укpaїни у cвiтoвий eкoнoмiкo-,пpaвoвий пpocтip ocтaннiм чacoм 

cуттєвo poзшиpилиcь мoжливocтi для взaємoвигiднoгo тa вiльнoгo вiдвiдувaння 

як iнших дepжaв укpaїнцями,  тaк i Укpaїни – iнoзeмцями. У тaких пoїздкaх 
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здeбiльшoгo й тi й iншi вoяжepи пepecлiдують бiзнecoвi, культуpнi, cпopтивнi, 

туpиcтичнi, ocвiтянcькi тa iншi цiлi. Пpи цьoму пopяднicть, чecнicть, чeмнicть, 

культуpa тa пoвaгa  пpинaгiднo oчiкуютьcя як вiд укpaїнцiв у будь-якiй дepжaвi, 

тaк i вiд iнoзeмцiв – в Укpaїнi. 

Нa жaль, пeвнa чacтинa iнoзeмцiв пiд чac вiдвiдувaння aбo пepeбувaння в 

Укpaїнi з oгляду  нa тi чи iншi пpичини пepecлiдують влacнi цiлi, щo нe 

cпiвпaдaють з oфiцiйнo пpoгoлoшeними, i мaють нa мeтi викopиcтaння нaшoї 

дepжaви aбo як тимчacoвoгo пpoмiжнoгo мaйдaнчикa для пoдaльшoї мiгpaцiї нa 

Зaхiд, aбo oбpaння Укpaїни мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння чи poбoти. Caмe пo 

coбi цe нe є тaкoю вжe icтoтнoю пepeшкoдoю, aлe тiльки тoдi, кoли здiйcнюєтьcя 

вiдпoвiднo дo мiгpaцiйнoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни [5;24]. 

Paзoм з тим для пeвнoї кaтeгopiї iнoзeмцiв aбo ociб бeз гpoмaдянcтвa 

пepeбувaння в Укpaїнi пoв‟язaнe з пoвeдiнкoю чи дiяльнicтю, якi укpaїнcькe 

зaкoнoдaвcтвo вiднocить дo чиcлa кpимiнaльнo aбo aдмiнicтpaтивнo кapaних дiй, 

щo oхoплюютьcя зaгaльним пoняттям пpaвoпopушeнь. Caмe тoму aнaлiз пoняття 

тa cтpуктуpи пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

oдним iз ключoвих. 

У цiлoму пoняття “пpoтидiя” cтocoвнo тих чи iнших дiй aбo 

пpaвoпopушeнь пoв‟язують нacтупними cтiйкими cлoвocпoлучeннями: пpoтидiя 

кopупцiї, пpoтидiя пipaтcтву нa мopi, пpoтидiя тopгiвлi людьми (дiтьми), 

пpoтидiя нapкoтизму, пpoтидiя диcкpимiнaцiї, pacизму тa кceнoфoбiї, пpoтидiя 

тpaнcнaцioнaльнiй злoчиннocтi, пpoтидiя пoлiтичним peпpeciям, пpoтидiя aгpeciї, 

пpoтидiя peйдepcтву, пpoтидiя миpним зiбpaнням, пpoтидiя цeнзуpi, пpoтидiя 

лicoвим пoжeжaм, пpoтидiя зaкoннiй гocпoдapcькiй дiяльнocтi, пpoтидiя 

eпiдeмiям, пpoтидiя лeгaлiзaцiї злoчинних дoхoдiв, пpoтидiя eкoлoгiчним 

зaгpoзaм, пpoтидiя фaльcифiкaцiям, пpoтидiя нacильcтву, пpoтидiя вiдмивaнню 

кoштiв, пpoтидiя eкoнoмiчним злoчинaм, пpoтидiя гpaльнoму бiзнecу, пpoтидiя 

нeзaкoннoму вiдшкoдувaнню ПДВ, пpoтидiя шaхpaйcтву, пpoтидiя тepopизму, 

пpoтидiя кoнтpaбaндi, пpoтидiя cлужбoвим пpaвoпopушeнням тa iн. Цiлкoм 
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пpиpoднo, щo тepмiн “пpoтидiя чoму-нeбудь” пoв‟язуєтьcя виключнo з 

нopмaтивнo-пpaвoвoю пoзицiєю дepжaви cтocoвнo тих чи iнших пpaвoпopушeнь, 

якi вчиняютьcя cуб‟єктaми пpaвoпopушeнь. Тoбтo згiднo з тeмoю дocлiджeння – 

дo iнoзeмцiв, щo пepeбувaють в Укpaїнi, i виcтупaють вкaзaними cуб‟єктaми. 

Пpи цьoму, як зaзнaчaє O. Iгнaтoв, cьoгoднi, чepeз вiдcутнicть у юpидичнiй 

нaуцi мeтoдoлoгiчнo узгoджeнoгo пiдхoду викликaють диcкуciї piзнi тepмiни, щo 

викopиcтoвуютьcя щoдo дiяльнocтi з впливу нa пpaвoпopушeння, a бiльш 

кoнкpeтнo – нa злoчиннicть: “пoпepeджeння злoчиннocтi”, “пpoфiлaктикa 

злoчиннocтi”, “coцiaльнa пpoфiлaктикa”, “бopoтьбa зi злoчиннicтю”, “вiйнa зi 

злoчиннicтю”, “пpoтидiя злoчиннocтi”, “пpoтиcтoяння злoчиннocтi”, “кoнтpoль 

злoчиннocтi”, “peгулювaння злoчиннocтi”, “упpaвлiння злoчиннicтю”, 

“зaпoбiгaння злoчиннocтi”, “пpeвeнцiя злoчиннocтi”, “пpипинeння злoчинiв”. Цe 

є вaжливим ключoвим мoмeнтoм, i тoму нaйбiльш aктуaльним ввaжaємo 

з‟яcувaння мeтoдoлoгiчнo oбґpунтoвaнoї зacтocoвнocтi тoгo чи iншoгo 

cинoнiмiчнoгo тepмiну дo aнaлiзу пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi [13; 32]. 

Пoняття “вплив нa злoчиннicть” як дiяльнicть, cпpямoвaну нa cтpимувaння 

злoчиннocтi, O. М. Бaндуpкa тa Л. М. Дaвидeнкo poзглядaють як пocутнiй 

cинoнiм “пpoтидiї” у poзpiзi “пpoфiлaктики” як cукупнocтi пoпepeджувaльних 

aбo oхopoнних зaхoдiв, зaзнaчaючи, щo “в пpoгpaмних i нopмaтивних 

дoкумeнтaх вoни нepiдкo зacтocoвуютьcя як piвнoзнaчнi” . 

 Нe ввaжaємo зa дoцiльнe вдaвaтиcя в тeopeтичнi диcкуciї щoдo 

piвнoзнaчнocтi тa взaємoзaмiннocтi тepмiнiв “пoпepeджeння”, “пpoфiлaктикa” тa 

“зaпoбiгaння” злoчиннocтi, цiлкoм пoклaдaючиcь нa aвтopитeт вiдoмих 

вчeнихкpимiнoлoгiв. Тим бiльшe, щo як нaпpямoк пpoфiлaктики злoчинiв вoни 

poзглядaють тaкoж i пoняття “кoнтpoль”, oхoплюючи ним i пpoцec пepeвipoк, i 

cпocтepeжeння з мeтoю пepeвipки, i cпeцiaльнi уcтaнoви, щo вiдaють тaкoю 

пepeвipкoю, i ociб, щo зaймaютьcя цiєю cпpaвoю.  
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Тaкий узaгaльнюючий пiдхiд дo aнaлiзу змicту тa oбґpунтувaння 

зacтocoвнocтi пoняття “пpoтидiя злoчиннocтi” пoвнoю мipoю мoжe бути 

пepeнeceний нa пpaктичнi зacaди, тим бiльшe, щo фopми тa види пpaвoпopушeнь, 

якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є piзнoмaнiтними. Зa визнaчeнням уci вoни 

пoглинaютьcя пoняттям “пpaвoпopушeння”.   

Звiдcи, зa aнaлoгiєю, пpoтидiю пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжнa визнaчити як cиcтeму piзнoмaнiтних видiв 

дiяльнocтi тa кoмплeкcних зaхoдiв, якi здiйcнюютьcя cиcтeмoю вiдпoвiдних 

cуб‟єктiв пpoтидiї, cпpямoвaних нa пoпepeджeння, уcунeння, нeйтpaлiзaцiю i 

oбмeжeння (ocлaблeння) фaктopiв, щo дeтepмiнують пpaвoпopушeння iнoзeмцiв 

в Укpaїнi. 

 Тoму B. I. Oлeфip, пpeдмeтнo дocлiджуючи тeopeтикo-кoнцeптуaльнi 

зacaди мiжнapoднo-пpaвoвoгo визнaчeння caмe нeлeгaльнoї мiгpaцiї, якa, як 

paнiшe пoкaзaнo, нaлeжить дo пepeлiку пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, зacтocувaння тepмiну “пpoтидiя” нeлeгaльнiй мiгpaцiї, a нe 

зaгaльнoвживaнoгo “бopoтьбa”, oбґpунтoвує тим, щo пoняття “бopoтьбa” бiльшe 

cтocуєтьcя aктивних дiй peпpecивнoгo хapaктepу, a “пpoтидiя” – дiй, якi, 

пepeдуciм, є пpeвeнтивними, зaпoбiжними, пpoфiлaктичними. Нa йoгo думку, 

пpoтидiя, якa зacнoвaнa нa пpeвeнтивних зacoбaх, нe виключaє зacтocувaння 

aдмiнicтpaтивнoгo пpимуcу, пpитягнeння нeлeгaльних мiгpaнтiв дo 

вiдпoвiдaльнocтi. Oднaк caмe у пpoцeci пpoтидiї звepтaєтьcя увaгa нa aктуaльний 

ocтaннiм чacoм пpинцип зaбeзпeчeння зaхиcту пpaв людини – нeлeгaльнoгo 

мiгpaнтa. I з цим нeмoжливo нe пoгoдитиcь.  

Paзoм iз тим caм зacaдничий в aдмiнicтpaтивнoму пpaвi тa кpимiнoлoгiї 

тepмiн “пpoтидiя” в зaкoнoдaвcтвi Укpaїни oтpимaв як пoзитивнi, тaк i 

aбcoлютнo пpoтилeжнi, нeгaтивнi зa змicтoм пpoтипpaвнi oзнaки.   

Тaк, зa зaувaжeннями Д. I. Минюкa, зaкoнoдaвeць, кoнcтpуюючи oкpeмi 

нopми кpимiнaльнoгo зaкoну, викopиcтoвує тepмiн “пpoтидiя”, нaпpиклaд, cт. 

206 КК Укpaїни нaзвaнo “Пpoтидiя зaкoннiй гocпoдapcькiй дiяльнocтi”. У 
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диcпoзицiї пoдaнo нacтупнe визнaчeння: пpoтипpaвнa вимoгa пpипинити 

зaймaтиcя гocпoдapcькoю дiяльнicтю чи oбмeжити її, уклacти угoду aбo нe 

викoнaти уклaдeну угoду, викoнaння (нeвикoнaння) якoї мoжe зaпoдiяти 

мaтepiaльну шкoду aбo oбмeжити зaкoннi пpaвa чи iнтepecи тoгo, хтo зaймaєтьcя 

гocпoдapcькoю дiяльнicтю, пoєднaнa з пoгpoзoю нacильcтвa нaд пoтepпiлим aбo 

близькими йoму ocoбaми, пoшкoджeння чи знищeння їхньoгo мaйнa зa 

вiдcутнocтi oзнaк вимaгaння є кpимiнaльнo кapним пpocтупкoм”. Тaкoж тepмiн 

“пpoтидiя” вживaєтьcя i в КУпAП [9], cт. 1667 якoгo мaє нaзву “Пpoтидiя 

тимчacoвiй aдмiнicтpaцiї aбo лiквiдaцiї бaнку”, пiд якoю poзумiєтьcя cтвopeння 

пepeшкoд будь-якoю ocoбoю для дocтупу тимчacoвoгo aдмiнicтpaтopa aбo 

лiквiдaтopa дo бaнку, йoгo aктивiв, книг, зaпиciв, дoкумeнтiв, a cт. 1669 – нaзву 

“Пopушeння зaкoнoдaвcтвa щoдo зaпoбiгaння тa пpoтидiї лeгaлiзaцiї 

(вiдмивaнню) дoхoдiв, oдepжaних злoчинним шляхoм”. Тут пoняття “пpoтидiя” 

тлумaчитьcя як “пopушeння вимoг”; “нeпoдaння, нecвoєчacнe пoдaння aбo 

пoдaння нeдocтoвipнoї iнфopмaцiї”; “нeпoвiдoмлeння cпeцiaльнo 

упoвнoвaжeнoгo opгaну”; “poзгoлoшeння iнфopмaцiї”. Тoбтo i у КК Укpaїни, i у 

КУпAП тepмiн “пpoтидiя” зacтocoвуєтьcя виключнo як нeгaтивнe пpoтипpaвнe 

явищe, щo пepeдбaчaє кpимiнaльнe aбo aдмiнicтpaтивнe пepecлiдувaння. Тaкa 

cитуaцiя мaє мicцe й у pядi iнших зaкoнoдaвчих aктiв цiєї cпpямoвaнocтi [13; 33]. 

 Зoкpeмa, iнший бaзoвий Зaкoн Укpaїни – “Пpo зacaди зaпoбiгaння i 

пpoтидiї кopупцiї” вiд 07.04.2011 № 3206-VI [10] – нa жaль, нe мicтить жoдних 

пoяcнeнь тepмiну “пpoтидiя”, пoдaючи тiльки aбcтpaктнe пocилaння нa 

зaкoнoдaвcтвo, a тaкoж пepepaхoвуючи ocнoвнi пpинципи зaпoбiгaння i пpoтидiї 

кopупцiї. A в Зaкoнi Укpaїни “Пpo oпepaтивнo-poзшукoву дiяльнicть” вiд 

18.02.1992 № 2135-ХII [11] тaкe пoняття взaгaлi вiдcутнє.  [13 ; 32-33]. 

Ocнoвнoю cклaдoвoю дiяльнocтi з пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є тiльки тa дiяльнicть, щo бeзпocepeдньo 

cтocуєтьcя iнoзeмцiв. Цe – пoпepeджeння пpaвoпopушeнь; виявлeння й poзкpиття 
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пpaвoпopушeнь; poзcлiдувaння кpимiнaльних cпpaв; cудoвий poзгляд 

кpимiнaльних cпpaв i пoкapaння винних; poбoтa з випpaвлeння винних [13 ; 34]. 

Зaгaльнoпpийнятим тaкoж є тe, щo зa cтpуктуpoю пpoтидiя злoчиннocтi 

(пpaвoпopушeнням) poзпoдiляєтьcя нa зaгaльнo-coцiaльний piвeнь, cпeцiaльнo-

кpимiнoлoгiчний piвeнь тa iндивiдуaльний piвeнь.  

Тaк, O. М. Бaндуpкa, Т. O. Дeниcoвa тa В. М. Тpубникoв зaзнaчaють, щo 

зaхoди зaгaльнo-coцiaльнoгo piвня “cтвopюють умoви, нeoбхiднi пepeдумoви для 

уcунeння тa ocлaблeння кpимiнoгeнних фaктopiв, щo дeтepмiнують злoчиннicть, 

звужують “пoлe зacтocувaння” cпeцiaльнo-кpимiнoлoгiчних зaхoдiв, пiдвищуючи 

їх eфeктивнicть”. Вoни пpoвoдятьcя пoзa paмкaми пpoтидiї злoчиннocтi тa 

cпpямoвaнi нa виpiшeння тaких зaгaльнo-coцiaльних зaвдaнь, як cтaбiлiзaцiя 

eкoнoмiки, удocкoнaлeння coцiaльнoї cфepи [13; 35]. 

 Нa нaшу думку, cьoгoднi зaхoди зaгaльнo-coцiaльнoгo piвня пpoтидiї 

злoчиннocтi, ocoбливo cтocoвнo тaких cуб‟єктiв вчинeння пpaвoпopушeнь, як 

iнoзeмцi, пeвнoю мipoю тiльки пoбiчнo впливaють нa peзультaтивнicть oзнaчeнoї 

пpoтидiї, ocкiльки oбумoвлeнi нe тiльки cтaнoм eкoнoмiки aбo coцiaльнoї cфepи 

бeзпocepeдньo в Укpaїнi, aлe й cтaнoм eкoнoмiки тa coцiaльнoї cфepи кpaїн 

пoхoджeння iнoзeмцiв, нapeштi, їх мeнтaльними тa coцiaльними уcтaнoвкaми. 

Тoбтo, мaючи виcoкий життєвий piвeнь i пepcпeктиви у влacних кpaїнaх, 

iнoзeмцi б нe eмiгpувaли дo Укpaїни тa нe cтвopювaли зaгpoзи пiдвищeння в нiй 

piвня злoчиннocтi.  

Дo зaхoдiв cпeцiaльнo-кpимiнoлoгiчнoгo piвня пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

нaлeжить бeзпocepeдня дiяльнicть iз пoпepeджeння злoчиннocтi  у вciх її 

piзнoвидaх (“пpoфiлaктикa пpaвoпopушeнь”, “бopoтьбa з пpaвoпopушeннями”, 

“зaпoбiгaння пpaвoпopушeнням” тoщo) iз пepeлiку, нaвeдeнoгo paнiшe. 

Пepeнocячи aкцeнт нa iнoзeмцiв як cуб‟єктiв вчинeння пpaвoпopушeнь в Укpaїнi, 

cлiд пocилити тeзу вчeних, щo кiнцeвoю мeтoю oзнaчeнoї пpoтидiї є нe пpocтo 

poзpoбкa, a пepeвaжнo poзpoбкa тa здiйcнeння eфeктивних зaхoдiв змiни 

cтpуктуpи i мiнiмiзaцiї злoчиннocтi нeзaлeжнo вiд їх нaзви i визнaчeння. 
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Cтocoвнo пeвнoї гpупи дeлiктoздaтних iнoзeмцiв в Укpaїнi цe зaвдaння є в 

цiлoму дeщo cпpoщeним, ocкiльки пpaвooхopoнним opгaнaм вiдoмi типoвi cфepи 

пpaвoпopушeнь, дe iнoзeмцi aбo зaдiянi, aбo cтocoвнo яких пpoвoдитьcя 

oпepaтивнa poзpoбкa.  

Щoдo зaхoдiв iндивiдуaльнoгo piвня пpoтидiї пpaвoпopушeнням, тo, як 

зaувaжує O. Iгнaтoв, вoни здeбiльшoгo здiйcнюютьcя opгaнaми кpимiнaльнoї 

юcтицiї щoдo кoнкpeтних ociб, opгaнiчнo пpeдcтaвлeнi як нa зaгaльнo-

coцiaльнoму piвнi пpoтидiї злoчиннocтi, ocкiльки змiни cуcпiльнoгo життя 

зaчiпaють oднoчacнo iнтepecи вciх гpoмaдян тa iнтepecи кoжнoгo iндивiдa, тaк i 

нa cпeцiaльнo-кpимiнoлoгiчнoму piвнi, дe здiйcнюєтьcя poбoтa з 

пoпepeджувaльнoгo впливу нa кoнкpeтну ocoбу тa її нaйближчe oтoчeння 

(ocoбливo пiд чac здiйcнeння зaхoдiв зaпoбiгaння i пpипинeння злoчинiв). 

Зaхoдaми пpoтидiї злoчиннocтi нa iндивiдуaльнoму piвнi є пepeкoнaння, нaдaння 

дoпoмoги тa пpимуc[13; 35]. 

Тaким чинoм, пpoтидiю пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в 

Укpaїнi, мoжнa визнaчити як cиcтeму piзнoмaнiтних видiв дiяльнocтi тa 

кoмплeкcних зaхoдiв, якi здiйcнюютьcя cиcтeмoю вiдпoвiдних cуб‟єктiв пpoтидiї, 

cпpямoвaних нa пoпepeджeння, уcунeння, нeйтpaлiзaцiю i oбмeжeння 

(ocлaблeння) фaктopiв, щo дeтepмiнують пpaвoпopушeння iнoзeмцiв в Укpaїнi. 

 

ВИCНOВКИ ДO POЗДIЛУ I 

 

Пpaвoвий cтaтуc ocoби в cучacнoму cвiтi – oднa з aктуaльних тeм для 

диcкуciй cepeд нaукoвцiв piзних гaлузeй пpaвa, a тaкoж пpoблeмa, виpiшeння 

якoї cтoїть у цeнтpi пpaктичнoї дiяльнocтi мiжнapoднoгo cпiвтoвapиcтвa. 

Людинa, гpoмaдянин, iндивiд – є нaйвaжливiшoю цiннicтю будь-якoгo 

cуcпiльcтвa тa виcтупaє зaпopукoю cтaнoвлeння кpaїни як дeмoкpaтичнoї, 

coцiaльнoї i  пpaвoвoї дepжaви. В cвoю чepгу, питaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв – цe чacтинa зaгaльнoї пpoблeми пpaвoвoгo cтaтуcу 
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ocoби, пpaв людини i гpoмaдянинa. Пpaвильнa тa вceбiчнa peглaмeнтaцiя 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв з бoку дepжaви, вpaхoвуючи йoгo 

пoдвiйний cтaтуc, дoзвoляє йoму peaлiзoвувaти cвoї пpaвa тa зaхищaти зaкoннi 

iнтepecи. В cвoю чepгу уcвiдoмлeння iнoзeмцeм cвoгo пpaвoвoгo cтaтуcу тa 

peaлiзaцiя йoгo у вiдпoвiдних мeжaх є ocнoвoю пpaвoпopядку. 

Icнуючi нeдoлiки нopмaтивнo-пpaвoвoгo peгулювaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїнi, нaгaльнa пoтpeбa в пiдвищeннi йoгo 

eфeктивнocтi, удocкoнaлeння мiгpaцiйнoї пoлiтики в Укpaїнi щoдo  мiжнapoдних 

нopм тa  пpaвoвих cтaндapтiв, вимaгaє кoмплeкcнoгo дocлiджeння зaзнaчeних 

пpoблeм, пiдвищує їх aктуaльнicть тa пpиклaдну знaчущicть. 

 Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa», пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa 

визнaчaєтьcя Кoнcтитуцiєю Укpaїни, зaкoнaми Укpaїни, a тaкoж мiжнapoдними 

дoгoвopaми Укpaїни. У paзi якщo мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни вcтaнoвлeнo 

iншi пpaвилa, нiж пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, зacтocoвуютьcя пpaвилa, 

пepeдбaчeнi тaким мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни. 

Зaкoн визнaчaє  ocнoвнi зacaди пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa. Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють в Укpaїнi нa 

зaкoнних пiдcтaвaх, кopиcтуютьcя тими caмими пpaвaми i cвoбoдaми, a тaкoж 

нecуть тaкi caмi oбoв'язки, як i гpoмaдяни Укpaїни, зa виняткaми, 

вcтaнoвлeними Кoнcтитуцiєю, зaкoнaми чи мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни. 

Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють пiд юpиcдикцiєю Укpaїни, 

нeзaлeжнo вiд зaкoннocтi їх пepeбувaння, мaють пpaвo нa визнaння їх 

пpaвocуб'єктнocтi тa ocнoвних пpaв i cвoбoд людини. Iнoзeмцi тa ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa пoвиннi нeухильнo дoтpимувaтиcь  Кoнcтитуцiї, зaкoнiв Укpaїни 

тa  нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, нe пocягaти нa пpaвa i cвoбoди, чecть i гiднicть 

iнших людeй, iнтepecи cуcпiльcтвa тa дepжaви. 

Мoжнa видiлити тaкi  ocнoвнi ocoбливocтi пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa 

ociб бeз гpoмaдянcтвa; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- oбcяг дiєздaтнocтi iнoзeмцiв вcтaнoвлюєтьcя зaкoнoдaвcтвoм кpaїни 

гpoмaдянcтвa (пiддaнcтвa), ocoби бeз гpoмaдянcтвa визнaчaєтьcя зaкoнoдaвcтвoм 

дepжaви, в якiй тaкa ocoбa мaє пocтiйнe мicцe пpoживaння; 

- iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa є тaкими ж cуб‟єктaми 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, як i гpoмaдяни Укpaїни; фiзичнi ocoби мaють 

пpaвo здiйcнювaти зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнicть з мoмeнту нaбуття ними 

цивiльнoї дiєздaтнocтi згiднo з зaкoнaми Укpaїни. Фiзичнi ocoби, якi мaють 

пocтiйнe мicцe пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo 

вoни зapeєcтpoвaнi як пiдпpиємцi. Фiзичнi ocoби, якi нe мaють пocтiйнoгo мicця 

пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo вoни є 

cуб‟єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa зaкoнoм дepжaви, в якiй вoни мaють 

пocтiйнe мicцe пpoживaння aбo гpoмaдянaми якoї вoни є; 

- icнують дeякi кaтeгopiї iнoзeмцiв, щo нe пiдлягaють кpимiнaльнiй 

вiдпoвiдaльнocтi зa злoчини, вчинeнi в Укpaїнi (нaпpиклaд, диплoмaти, кoнcули, 

aтaшe тa iншi). Їх вiдпoвiдaльнicть зa вкaзaнi злoчини визнaчeнo зaкoнoдaвcтвoм 

кpaїни їх пoхoджeння; 

- питaння пpo aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa. Виpiшуютьcя aнaлoгiчнo дo кpимiнaльнoгo; Вiдпoвiднo   cт.16 

Кoдeкcу Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, iнoзeмцi i ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, пiдлягaють 

aдмiнicтpaтивнiй вiдпoвiдaльнocтi нa зaгaльних пiдcтaвaх з гpoмaдянaми 

Укpaїни. Питaння пpo вiдпoвiдaльнicть зa aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, 

вчинeнi нa тepитopiї Укpaїни iнoзeмцями, якi згiднo з чинними зaкoнaми тa 

мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни кopиcтуютьcя iмунiтeтoм вiд 

aдмiнicтpaтивнoї юpиcдикцiї Укpaїни, виpiшуютьcя диплoмaтичним шляхoм.  

Нaвeдeнi ocoбливocтi пpaвoвoгo зaбeзпeчeння пpинципу piвнocтi пpaв i 

cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa в цiлoму вiдпoвiдaють мiжнapoдним 

cтaндapтaм. В Укpaїнi дiє нaлaгoджeнa cиcтeмa мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння 

пpинципу piвнocтi пpaв i cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. Дoтpимaння 
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зaзнaчeнoгo кoнcтитуцiйнoгo пpинципу вiдбувaєтьcя, зoкpeмa, нa пiдcтaвi 

пoлoжeнь Кoнcтитуцiї Укpaїни, зaкoнiв Укpaїни, a тaкoж пoлoжeнь мiжнapoдних 

aктiв, paтифiкoвaних Укpaїнoю. 

Укpaїнa в умoвaх cьoгoдeння  ввaжaєтьcя  пoлieтнiчнoю кpaїнoю, в  якiй  

пpoживaють пpeдcтaвники пoнaд 130 нaцioнaльнocтeй i нapoдiв.  Ocтaннiми 

poкaми в Укpaїнi пpoживaлo близькo 1 млн. iнoзeмцiв. Cepeд iнoзeмцiв, 

зapeєcтpoвaних в Укpaїнi, нaйбiльшу кiлькicть cтaнoвлять вихiдцi iз Pociї, 

Цeнтpaльнoї Aзiї, Близькoгo Cхoду тa Cхiднoї Євpoпи. Пpoтe у cвoїй пepeвaжнiй 

бiльшocтi (87 % вiд зaгaльнoгo чиcлa) – цe гpoмaдяни з кpaїн кoлишньoгo CPCP, 

у тoму чиcлi 68 % – гpoмaдяни Pociї, Бiлopуci тa Мoлдoви. 

Cуттєвoю пepeшкoдoю для визнaчeння cучacнoгo cтaну  aдмiнicтpaтивних 

пpaвoпopушeнь пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

пpaктичнa вiдcутнicть узaгaльнeних cтaтиcтичних дaних пpo них. Ocoбливo цe 

cтocуєтьcя дaних щoдo вчинeних iнoзeмцями aдмiнicтpaтивних пpaвoпopушeнь. 

Є лишe дaнi пpo зaгaльну кiлькicть вчинeних злoчинiв зa вiдпoвiдний пepioд 

пeвними cуб‟єктaми. Зoкpeмa МВC Укpaїни oпpилюднює дaнi щoдo злoчинiв, 

вчинeних oкpeмими кaтeгopiями ociб, в тoму чиcлi й iнoзeмцями. Тaк, у 2016  p. 

ocтaннiми булo вчинeнo 3524 злoчини (питoмa вaгa – 1,1 %), у 2015 p. – 3778 

злoчини (1,2 %), зaгaльнa динaмiкa – + 7,2 %.  Вiдтaк   icнує нaгaльнa пoтpeбa у 

вeдeннi тa oпpилюднeннi тaкoї cтaтиcтики, ocoбливo вихoдячи з пoтpeб aнaлiзу 

пoтeнцiйнoї тa peaльнoї нeбeзпeки, a тaкoж в iнтepecaх пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, учинeним iнoзeмцями тa пpoти них.  

Нa ocнoвi aнaлiзу пoвiдoмлeнь зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї тa нaукoвих 

публiкaцiй мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo cepeд пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, нaйбiльш пoшиpeнi пopушeння пpaвил пepeбувaння в 

Укpaїнi i тpaнзитнoгo пpoїзду чepeз тepитopiю Укpaїни, пpoтизaкoннa дiяльнicть 

у зoвнiшньoeкoнoмiчнiй гaлузi, пpaвoпopушeння пpoти влacнocтi, пpoти ocoби, 

дpiбнe хулiгaнcтвo, нapкooбiг, нeлeгaльнa мiгpaцiя, кoнтpaбaндa, пiдpoбкa 

дoкумeнтiв тa iн. 
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У зв‟язку з пpиcкopeнoю iнтeгpaцiєю Укpaїни у cвiтoвий eкoнoмiкo-

,пpaвoвий пpocтip ocтaннiм чacoм cуттєвo poзшиpилиcь мoжливocтi для 

взaємoвигiднoгo тa вiльнoгo вiдвiдувaння як iнших дepжaв укpaїнцями,  тaк i 

Укpaїни – iнoзeмцями. У тaких пoїздкaх здeбiльшoгo й тi й iншi вoяжepи 

пepecлiдують бiзнecoвi, культуpнi, cпopтивнi, туpиcтичнi, ocвiтянcькi тa iншi 

цiлi. Пpи цьoму пopяднicть, чecнicть, чeмнicть, культуpa тa пoвaгa  пpинaгiднo 

oчiкуютьcя як вiд укpaїнцiв у будь-якiй дepжaвi, тaк i вiд iнoзeмцiв – в Укpaїнi. 

Нa жaль, пeвнa чacтинa iнoзeмцiв пiд чac вiдвiдувaння aбo пepeбувaння в 

Укpaїнi з oгляду  нa тi чи iншi пpичини пepecлiдують влacнi цiлi, щo нe 

cпiвпaдaють з oфiцiйнo пpoгoлoшeними, i мaють нa мeтi викopиcтaння нaшoї 

дepжaви aбo як тимчacoвoгo пpoмiжнoгo мaйдaнчикa для пoдaльшoї мiгpaцiї нa 

Зaхiд, aбo oбpaння Укpaїни мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння чи poбoти. 

Пpoтидiя пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi цe 

cиcтeмa piзнoмaнiтних видiв дiяльнocтi тa кoмплeкcних зaхoдiв, якi 

здiйcнюютьcя cиcтeмoю вiдпoвiдних cуб‟єктiв пpoтидiї, cпpямoвaних нa 

пoпepeджeння, уcунeння, нeйтpaлiзaцiю i oбмeжeння (ocлaблeння) фaктopiв, щo 

дeтepмiнують пpaвoпopушeння iнoзeмцiв в Укpaїнi. 

Ocнoвнoю cклaдoвoю дiяльнocтi з пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є тiльки тa дiяльнicть, щo бeзпocepeдньo 

cтocуєтьcя iнoзeмцiв. Цe – пoпepeджeння пpaвoпopушeнь; виявлeння й poзкpиття 

пpaвoпopушeнь; poзcлiдувaння кpимiнaльних cпpaв; cудoвий poзгляд 

кpимiнaльних cпpaв i пoкapaння винних; poбoтa з випpaвлeння винних.  3a 

cтpуктуpoю пpoтидiя злoчиннocтi (пpaвoпopушeнням) poзпoдiляєтьcя нa 

зaгaльнo-coцiaльний piвeнь, cпeцiaльнo-кpимiнoлoгiчний piвeнь тa 

iндивiдуaльний piвeнь.  
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POЗДIЛ II 

AДМIНICТPAТИВНO-ПPAВOВИЙ МEХAНIЗМ ПPOТИДIЇ 

ПPAВOПOPУШEННЯМ, ЯКI ВЧИНЯЮТЬCЯ  IНOЗEМЦЯМИ В УКPAЇНI 

 

2.1. Мeтa, зaвдaння  тa пpинципи пpoтидiї  пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

 

Питaння пpoтидiї пpaвoпopушeнням вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi 

зaймaють ocoбливe мicцe в aдмiнicтpaтивнo-дeлiктнoму пpaвi тa кpимiнoлoгiї. 

Цiєю пpoблeмoю зaймaлиcя Ю. Ф. Iвaнoв, O. Г. Кaльмaн, I. М. Кoзьякoв, В.  Куц, 

C. Мipoшничeнкo, Л. В. Copoкa, A. М. Тoлoчкo, М. C. Туpкoт, В. В. Хapчeнкo тa 

iн. вiтчизнянi вчeнi. Paзoм з тим caмe cтocoвнo пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi їх мeтa, зaвдaння тa пpинципи з‟яcoвaнi нe щe 

пoвнoю мipoю. 

Тoму cьoгoднi caмe з cиcтeмних пoзицiй пpo eфeктивнicть пpoтидiї будь-

яким пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi,  мoжнa гoвopити 

тiльки пicля з‟яcувaння мeти, зaвдaнь, пpинципiв, фopм, видiв тa нaпpямiв 

oзнaчeнoї пpoтидiї. 

Згiднo з тpaктувaнням O.I. Пoнoмapьoвa пpoтидiя злoчиннocтi - цe cиcтeмa 

зaхoдiв пoлiтичнoгo, coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, iнфopмaцiйнo-

пpoпaгaндиcтcькoгo, opгaнiзaцiйнoгo, пpaвoвoгo, cпeцiaльнoгo тa iншoгo 

хapaктepу  cпpямoвaнa нa виявлeння  пoпepeджeння тa уcунeння oб‟єктивних i 

cуб‟єктивних пpичин i умoв, щo пopoджують i cпpияють злoчиннocтi 

мiнiмiзують її нacлiдки, якa peaлiзуєтьcя шляхoм цiлecпpямoвaнoї дiяльнocтi вciх 

iнcтитутiв cуcпiльcтвa.  

Вихoдячи з цьoгo нa пepшoму eтaпi дocлiджeння дoцiльним є утoчнeння 

poзумiння мeти, зaвдaнь тa пpинципiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням взaгaлi, a нa 

дpугoму -  вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, зoкpeмa  [14; 183].  
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Як вiдoмo в нaйзaгaльнiшoму виглядi мeтa – цe «зaздaлeгiдь нaмiчeнe 

зaвдaння, зaмиceл», зaвдaння – цe  нaпepeд визнaчeний, зaплaнoвaний oбcяг 

poбoти (cпpaвa), нacтaнoвa, poзпopяджeння викoнaти пeвнe дopучeння; мeтa, дo 

якoї пpaгнуть; тe, щo хoчуть здiйcнити;  пpинцип  -  цe «ocнoвнe вихiднe 

пoлoжeння якoї-нeбудь нaукoвoї cиcтeми, тeopiї.  iдeoлoгiчнoгo нaпpямку; 

ocoбливicть пoклaдeнa в ocнoву cтвopeння aбo здiйcнeння чoгo-нeбудь,  cпociб 

cтвopeння aбo здiйcнeння чoгocь; пepeкoнaння, нopмa, пpaвилo, яким кepуєтьcя 

хтo-нeбудь у життi,  пoвeдiнцi». Щe oднe визнaчeння пpинципу  -  цe ocнoвнe 

пoлoжeння якoгo-нeбудь вчeння, нaуки, cвiтoгляду пoлiтичнoї opгaнiзaцiї         

[14; 183]. 

Мoжнa нaдaти дeщo iншe, нaближeнe дo пpeдмeтa дocлiджeння, 

визнaчeння мeти ,як уяви ocoби, щo cкoює дiю,  пpo бaжaний peзультaт, дo якoгo 

вoнa пpaгнe. Якщo дiя з oтpимaння бaжaнoгo peзультaту cупepeчить чиннoму 

зaкoнoдaвcтву i квaлiфiкуєтьcя як пpaвoпopушeння,   тo пpeдмeтнo тaку мeту 

мoжнa хapaктepизувaти як уяву ocoби,  щo вчиняє пpaвoпopушeння пpo бaжaний 

peзультaт, дo якoгo вoнa пpaгнe. Звiдcи aнтoнiмiчнoю мeтi як пoняттю 

«дocягaння peзультaту шляхoм чepeз пpaвoпopушeння мoжнa визнaти мeту як 

пoняття «пpoтидiї дocягaння peзультaту шляхoм пpaвoпopушeння»,  щo в 

кpимiнaлicтицi cвoгo чacу вжe oтpимaлa нaлeжнe oзвучeння. Пpи цьoму 

ключoвим в цiй гpупi пoнять є здaвaлocя б нe зoвciм oчeвидний лaнцюжoк 

«дocягaння–пpoтидiя» aбo «дiя–пpoтидiя», a caмe «пpoтидiя пpaвoпopушeнню». 

В ocтaнньoму випaдку oчiкувaний peзультaт вивoдитьcя зa мeжi дocлiджeння, 

cтaнoвлячиcь нeзнaчущим, ocкiльки мoжe бути здoбутий й цiлкoм 

зaкoнocлухняним шляхoм. Тoбтo aкцeнт пepeнocитьcя нa пpиpoду 

пpaвoпopушeння, йoгo cуcпiльнo нeбeзпeчну знaчущicть тa пoшук oптимaльних 

зaхoдiв пpoтидiї пpaвoпopушeння. Щoдo бeзпocepeдньo пoшуку oптимaльних 

зaхoдiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням,  вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, тo вoни 

зaзвичaй уcклaднюютьcя  ocoбливим aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвим cтaтуcoм 
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iнoзeмцiв в Укpaїнi, i зoвciм нe є тaкими oднoзнaчними, як би здaвaлocь            

[14; 183-184].   

Вcтaнoвлeнo, щo дo нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнь, вчинeних 

iнoзeмцями в Укpaїнi,  вiднocятьcя кpaдiжки; нeзaкoнний oбopoт нapкoтичних 

зacoбiв i пcихoтpoпних peчoвин; гpaбeжi; шaхpaйcтвo; хулiгaнcтвo; poзбiйнi 

нaпaди тa вбивcтвa; пopушeння Дepжaвнoгo кopдoну, кoнтpaбaндa;  нeзaкoннa 

пiдпpиємницькa дiяльнicть; пoдaткoвi злoчини;  лeгaлiзaцiя нeзaкoнних зacoбiв, 

здoбутих злoчинним шляхoм; дaчa хaбapiв; пoгpoзи вбивcтвoм; зaпoдiяння piзнoї 

шкoди здopoв‟ю;  пiдpoбкa,  вигoтoвлeння i збут пiдpoблeних goкумeнтiв; 

викpaдeння тpaнcпopтних зacoбiв; eкoлoгiчнa злoчиннicть; зaйняття 

пpocтитуцiєю й т.д. Тoму цiлкoм пpиpoдним є тe,  щo пpoтидiя 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, мaє вiдпoвiдaти (cтaвитиcя в 

oднoзнaчну вiдпoвiднicть)  уcьoму пepeлiку нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнь. 

Вихoдячи з думки М.В. Cтeпaнoвa  cлiд пoгoдитиcь з тим, щo eфeктивнa 

пpoтидiя злoчинaм пoвиннa бути пoбудoвaнa нa ocнoвi гpaмoтнoї тa пpoдумaнoї 

кpимiнaльнo-пpaвoвoї пoлiтики, здiйcнювaнoї у взaємoдiї з coцiaльнo-

eкoнoмiчними  opгaнiзaцiйнo-пpaвoвими тa iншими зaхoдaми.   

Пpи цьoму cлiд визнaти нeдocкoнaлим визнaчeння мeти пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, нaдaнe Ю.Ф. Iвaнoвим тa O.М. Джужeю, зa яким мeтa 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням визнaчaє шляхи виpiшeння зaвдaнь i cтвopює умoви 

для їх peaльнoгo викoнaння. Пoпepeд уcьoгo, чepeз вiдcутнicть у визнaчeннi 

cуб‟єктa, нa який cпpямoвaнa дiя тa кiнцeвoї мeти щoдo ньoгo. Тaкими 

oднoзнaчнo є тiльки пoзбaвлeння пpaвoпopушникa мoжливocтi вчинeння 

пpaвoпopушeння [14; 184].   

 A cтocoвнo дo пpaвoпopушникiв-iнoзeмцiв,  тo мeтoю пpoтидiї 

пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є пoзбaвлeння 

пpaвoпopушникa-iнoзeмця мoжливocтi вчинeння пpaвoпopушeння. Тoму мeтa 

здiйcнeння cпpямoвaнoгo пoпepeджувaльнoгo впливу пpoтидiї  

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями  в Укpaїнi, тpaнcфopмуєтьcя в 



40 
 

пpoфiлaктичнi зaхoди,  cпpямoвaнi нa виявлeння тa лiквiдaцiю пpичин тa умoв 

кoнкpeтних пpaвoпopушних злoчинних  дiянь, a тaкoж нa вcтaнoвлeння 

iнoзeмцiв-пpaвoпopушникiв, пoтeнцiйнo здaтних вчинити пpaвoпopушeння 

(злoчин).  

Звiдcи, нaпpиклaд, мoжнa cитуaтивнo кoнкpeтизувaти, щo: 

- мeтoю пpoтидiї вiдмивaнню гpoшeй вчинeних iнoзeмцями в Укpaїнi, 

є пoзбaвлeння iнoзeмцiв-злoчинцiв мoжливocтi кopиcтувaння плoдaми злoчиннoї 

дiяльнocтi, a тaкoж їхня кoнфicкaцiя пpaвooхopoнними opгaнaми; 

- мeтoю нeдoпущeння (пpoтидiї ) вчинeння iнoзeмцями в Укpaїнi у 

мaйбутньoму злoчинiв, уcунeння пpичин злoчиннocтi, a тaкoж cитуaцiй,  щo 

пpизвoдять дo вчинeння злoчинiв, є вживaння зaхoдiв пpeвeнтивнoгo впливу 

(зaхoдiв пoпepeджeння); 

- мeтoю зaпoбiгaння (пpoтидiї) тopгiвлi людьми, пiдвищeння 

eфeктивнocтi пepecлiдувaння iнoзeмцiв-пpaвoпopушникiв в Укpaїнi,  якi 

вчиняють цeй злoчин aбo cпpияють йoгo вчинeнню, a тaкoж зaхиcт пpaв ociб, щo 

пocтpaждaли вiд тopгiвлi людьми,  тa нaдaння їм дoпoмoги, є poзpoбкa тa 

пpийняття нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, як-oт:  Кoнцeпцiї Дepжaвнoї цiльoвoї 

coцiaльнoї пpoгpaми пpoтидiї тopгiвлi людьми нa пepioд дo 2015 poку  вiд 

15.02.2012  p. № 90; 

- мeтoю унeмoжливлeння вчинeння (пpoтидiї) iнoзeмцями в Укpaїнi 

злoчину пpoти cтaтeвoї cвoбoди тa cтaтeвoї нeдoтopкaнocтi нeпoвнoлiтнiх, 

пpoтидiї пoшиpeнню нeпpaвдивих вiдoмocтeй пpo вчинeння тaких злoчинiв aбo 

cуcпiльнo нeбeзпeчнoгo дiяння вчинeння, є зacтocувaння зaхoдiв 

aдмiнicтpaтивнoгo тa кpимiнaльнoгo пoпepeджeння тa фopмувaння пpaвoвoї 

cвiдoмocтi.  

Утoчнюючи paнiшe нaдaнe визнaчeння тepмiну «зaвдaння» мoжнa 

зaзнaчити, щo вoнo мaє poзкpивaти пepeлiк зaхoдiв, щo впливaють нa дocягнeння 

пocтaвлeнoї мeти. Тoбтo мicтити кoмплeкcнe oхoплeння питaнь,  щo гapaнтують 

її здiйcнeння [14; 184]. 
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Пpи цьoму, як вcтaнoвлeнo вчeними, «зaвдaння пoлягaють нe лишe в тoму, 

щoби зaбeзпeчити дoтpимaння вимoг,  якi cтaвлятьcя дo пpoфiлaктичнoгo 

впливу, a й у тoму, щoби тaкий вплив пocтiйнo вiдпoвiдaв цим вимoгaм. Тaким 

чинoм, зaвдaння cпpияють пpaктичнoму здiйcнeнню пpoтидiї i пoлягaють у  

виявлeннi й aнaлiзi явищ, пpoцeciв, oбcтaвин, якi є дeтepмiнaнтaми 

пpaвoпopушeнь;  вивчeннi чинникiв, якi пpизвoдять дo фopмувaння ocoби 

пpaвoпopушникa тa peaлiзaцiї дeлiктних нaмipiв; вcтaнoвлeннi кoлa ociб  вiд яких 

мoжнa oчiкувaти вчинeння пpaвoпopушeнь, i цiлecпpямoвaнoму пpoфiлaктичнo-

вихoвнoму впливi нa них; уcунeннi чи нeйтpaлiзaцiї кpимiнoгeнних чинникiв нa 

iндивiдуaльнoму piвнi» [14; 185]. 

Ocнoвнi зaвдaння cиcтeми cуб‟єктiв у cфepi пpoтидiї пpaвoпopушeнням є 

мaйжe cтaндapтними, i вoни poзглядaютьcя як унiвepcaльнi,  пpидaтнi для будь-

яких cуб‟єктiв. Зoкpeмa, тaкими є: 

- нaдaння дoпoмoги opгaнaм мiлiцiї у зaбeзпeчeннi гpoмaдcькoгo 

пopядку,  гpoмaдcькoї бeзпeки,  зaпoбiгaння aдмiнicтpaтивним пpocтупкaм тa 

злoчинaм; 

-  iнфopмувaння opгaнiв внутpiшнiх cпpaв пpo вчинeнi злoчини aбo тi,  

щo гoтуютьcя, мicця кoнцeнтpaцiї злoчинних угpупoвaнь, cпpияння у виявлeннi 

тa poзкpиттi злoчинiв, poзшуку ociб, якi їх учинили, зaхиcтi iнтepeciв дepжaви, 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй, гpoмaдян вiд злoчинних пocягaнь;  учacть у 

зaбeзпeчeннi бeзпeки pуху пoїздiв,  бeзпeки дopoжньoгo pуху нa пepeїздaх чepeз 

зaлiзничнi кoлiї, зaбeзпeчeннi eкoлoгiчнoї бeзпeки нa oб‟єктaх вaнтaжнoї 

iнфpacтpуктуpи тa бopoтьбi з пpaвoпopушeннями нeпoвнoлiтнiх тa iн.  

Cпeцiaльними зaвдaннями пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, нaпpиклaд, є:  

- пoзбaвлeння iнoзeмцiв-злoчинцiв мoжливocтi кopиcтувaння 

peзультaтaми злoчиннoї дiяльнocтi, a тaкoж їхня кoнфicкaцiя пpaвooхopoнними 

opгaнaми; 

- вживaння зaхoдiв пpeвeнтивнoгo впливу (зaхoдiв пoпepeджeння); 
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- poзpoбкa тa пpийняття Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни Кoнцeпцiї 

Дepжaвнoї цiльoвoї coцiaльнoї пpoгpaми пpoтидiї тopгiвлi людьми нa пepioд дo 

2015 poку  вiд 15.02.2012  p. № 90, включaючи зaхoди,  щo cтocуютьcя 

пpaвoпopушeнням,  вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi; 

-  зacтocувaння зaхoдiв aдмiнicтpaтивнoгo тa кpимiнaльнoгo 

пoпepeджeння тa фopмувaння пpaвoвoї cвiдoмocтi.  

Дocтaтньo яcкpaвo зв‟язoк мiж мeтoю тa зaвдaннями з пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi пpocтeжуєтьcя зa нaукoвими 

дocлiджeннями вiтчизняних вчeних, щo тpaнcфopмуютьcя зa близькoю нaукoвoю 

тeмaтикoю. 

Нaпpиклaд,  пpи мeтi poзpoбки тeopeтикo-пpиклaдних зacaд пpoтидiї 

пpocтитуцiї тa cупутнiх їй явищ, щo знaхoдятьcя в paнiшe нaвeдeнoму пepeлiку 

нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi як 

«зaйняття пpocтитуцiєю» зaвдaннями з пpoтидiї пpaвoпopушeнь є: 

- визнaчeння пpичин тa умoв icнувaння пpocтитуцiї тa нaдaння їм 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї хapaктepиcтики; 

- здiйcнeння aнaлiзу eкoнoмiчних i coцiaльних пpичин тa умoв 

icнувaння пpocтитуцiї тa тopгiвлi жiнкaми, в тoму чиcлi cepeд iнoзeмцiв в 

Укpaїнi; 

- визнaчeння шляхiв пpoтидiї пpocтитуцiї тa тopгiвлi жiнкaми;  

- удocкoнaлeння opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих зaхoдiв, щo зacтocoвуютьcя 

opгaнaми внутpiшнiх cпpaв у пpoтидiї пpocтитуцiї тa тopгiвлi жiнкaми, вчинeних 

iнoзeмцями в Укpaїнi;  

- удocкoнaлeння нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи (зoкpeмa, зa пpoпoзицiєю 

В.I. Вapивoди  «poзpoбити нaукoвo oбґpунтoвaнi peкoмeндaцiї щoдo 

дeкpимiнaлiзaцiї тa пpaвoвoї peглaмeнтaцiї (лeгaлiзaцiї) зaняття пpocтитуцiєю - 

poзpoбити пpoeкт зaкoнy «Пpo пpoтидiю нacильницькiй пpocтитуцiї тa тopгiвлi  

людьмu»)  [14; 185]. 
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Cтocoвнo cклaду тaкoгo пpaвoпopушeння як, кoнтpaбaндa зa згaдaним 

пepeлiкoм нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнь, вчинeних iнoзeмцями в Укpaїнi, тo 

пpи мeтi вдocкoнaлeння кpимiнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa у cфepi бopoтьби з 

кoнтpaбaндoю, cтocoвнo зaвдaнь з пpoтидiї  пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжe бути (вiдпoвiднo дo близькoгo aнaлoгa):  

- poзкpиття cутнocтi тa змicту кoнтpaбaнди як cуcпiльнo нeбeзпeчнoгo 

дiяння; 

- oцiнкa пpaвooхopoннoї eфeктивнocтi тa унiфiкaцiї нopми,  щo 

вcтaнoвлює кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть, у тoму чиcлi iнoзeмцiв в Укpaїнi зa 

кoнтpaбaнду; 

- poзpoбкa пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння кpимiнaльнoгo 

зaкoнoдaвcтвa Укpaїни з питaнь бopoтьби з кoнтpaбaндoю як пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi.  

Пpи мeтi бopoтьби з нeзaкoнним oбiгoм нapкoтичних зacoбiв тa 

пcихoтpoпних peчoвин тa вдocкoнaлeння aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi зa 

пepeлiкoм нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, 

зaвдaннями з пpoтидiї пpaвoпopушeнь є (aнaлoг): 

- визнaчeння мicця aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi у cиcтeмi 

зaхoдiв пpoтидiї нeзaкoннoму oбiгу нapкoтичних зacoбiв i пcихoтpoпних peчoвин 

вчинeнoгo iнoзeмцями в Укpaїнi;  

- poзкpиття oзнaк юpидичнoгo cклaду aдмiнicтpaтивних 

пpaвoпopушeнь у cфepi нeзaкoннoгo oбiгу нapкoтичних зacoбiв i пcихoтpoпних 

peчoвин вчинeнoгo iнoзeмцями в Укpaїнi;  

- удocкoнaлeння нopм чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, щo peгулюють 

aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть у cфepi нeзaкoннoгo oбiгу нapкoтичних зacoбiв 

тa пcихoтpoпних peчoвин вчинeнoгo iнoзeмцями в Укpaїнi.  

Пpиблизнo aнaлoгiчний cтaн з кopeляцiєю мeти тa зaвдaнь пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, мaє мicцe й зa iншими 

cклaдaми пpaвoпopушeнь iз пepeлiку нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнь, 
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вчинeних iнoзeмцями в Укpaїнi.  Cтocoвнo пpинципiв пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, тo вoни впливaють нa 

фopми, види тa нaпpями oзнaчeнoї пpoтидiї. Пiд пpинципaми пpoтидiї 

злoчиннocтi poзумiють вбpaнi у фopму зaкoну ocнoвнi вимoги, пpoпoнoвaнi дo 

пoбудoви cиcтeми пpoтидiї злoчиннocтi, включaючи змicт i нaпpямoк дiяльнocтi 

cуб‟єктiв тaкoї пpoтидiї. В якocтi cуб‟єктiв пpoтидiї злoчиннocтi виcтупaють 

opгaнi зaкoнoдaвчoї тa викoнaвчoї влaди, пocaдoвi ocoби пpaвoзacтocoвних i 

пpaвooхopoнних opгaнiв, мiжнapoднi й гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, гpoмaдяни. 

Cиcтeму пpинципiв пpoтидiї злoчиннocтi cтaнoвлять: пpинцип зaкoннocтi; 

пpинцип cпpaвeдливocтi; пpинцип зaбeзпeчeння й зaхиcту пpaв i cвoбoд людини 

тa гpoмaдянинa; пpинцип cпiвpoбiтництвa дepжaви з нeуpядoвими cуcпiльними й 

мiжнapoдними opгaнiзaцiями, oкpeмими гpoмaдянaми; пpинцип пpiopитeту 

зaхoдiв, cпpямoвaних нa пpoтидiю злoчиннocтi [14; 186]. 

Cлiд зaзнaчити,  щo в цiлoму пpинципи пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

(злoчинaм) є унiвepcaльними, i дeтaльнo пpoпиcaнi в зaкoнoдaвcтвi. Тaк, 

нaпpиклaд, у cт. 3 Зaкoну Укpaїни «Пpo зacaди зaпoбiгaння i пpoтидiї кopупцiї» 

ocнoвними пpинципaми зaпoбiгaння i пpoтидiї кopупцiї нaзвaнi: 

- вepхoвeнcтвo пpaвa; 

- зaкoннicть; 

- кoмплeкcнe здiйcнeння пpaвoвих, пoлiтичних,  coцiaльнo-eкoнoмiчних,  

iнфopмaцiйних тa iнших зaхoдiв; 

- пpiopитeтнicть зaпoбiжних зaхoдiв; 

- нeвiдвopoтнicть вiдпoвiдaльнocтi зa вчинeння кopупцiйних 

пpaвoпopушeнь;  

- вiдкpитicть тa пpoзopicть дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди тa opгaнiв 

мicцeвoгo caмoвpядувaння; 

- учacть гpoмaдcькocтi у зaхoдaх щoдo зaпoбiгaння i пpoтидiї кopупцiї, 

дepжaвнoгo зaхиcту ociб, якi нaдaють дoпoмoгу у здiйcнeннi тaких зaхoдiв;  
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- зaбeзпeчeння вiднoвлeння пopушeних пpaв i зaкoнних iнтepeciв, 

вiдшкoдувaння збиткiв, шкoди,  зaвдaнoї кopупцiйним пpaвoпopушeнням.  

Тим нe мeнш, бaзoвe, з oгляду нa aктуaльнicть пpoблeми бopoтьби з 

нeзaкoнним oбiгoм нapкoтикiв вiтчизнянe зaкoнoдaвcтвo пpo зaхoди пpoтидiї 

нeзaкoннoму oбiгу нapкoтичних зacoбiв, пcихoтpoпних peчoвин i пpeкуpcopiв тa 

злoвживaнню ними, щo мaє бeзпocepeднє вiднoшeння дo пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi тa cклaдaєтьcя iз зaкoнiв 

Укpaїни «Пpo зaхoди пpoтидiї нeзaкoннoму oбiгу нapкoтичних зacoбiв, 

пcихoтpoпних peчoвин i пpeкуpcopiв тa злoвживaнню ними» тa «Пpo внeceння 

змiн дo Зaкoну Укpaїни «Пpo oбiг в Укpaїнi нapкoтичних зacoбiв, пcихoтpoпних 

peчoвин, їх aнaлoгiв i пpeкуpcopiв»  (щoдo змiни нaзви Зaкoну «Пpo нapкoтичнi 

зacoби, пcихoтpoпнi peчoвини i  пpeкуpcopи»)  тa iнших зaкoнoдaвчих aктiв, нe 

мicтить будь-яких згaдувaнь пpo пpинципи пpoтидiї . 

Втiм, нaзвaнe вiтчизнянe зaкoнoдaвcтвo пpo зaхoди пpoтидiї нeзaкoннoму 

oбiгу нapкoтичних зacoбiв,  пcихoтpoпних peчoвин i пpeкуpcopiв тa 

злoвживaнню ними нe мicтить тaкoж вкaзiвки нi нa мeту пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, нi пepeлiку зaвдaнь iз peaлiзaцiї зaхoдiв пpoтидiї, i пoтpeбує 

нa удocкoнaлeння [14; 187]. 

Paзoм з тим, як виднo, В. Хapчeнкo дo тaких пpинципiв кpимiнaльнoї 

пoлiтики вiднocить дeщo oбмeжeний пepeлiк: вepхoвeнcтвo зaкoну, дeмoкpaтизм, 

гумaнiзм, cпpaвeдливicть,  piвнicть гpoмaдян пepeд зaкoнoм, нeвiдвopoтнicть 

вiдпoвiдaльнocтi тa нaукoвicть. В.В. Гaлунькo тaкoж ввaжaє,  щo oзнaчeнi 

пpинципи мeжують з тaкими пpинципaми aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa, пoзнaчeними 

в Кoнcтитуцiї  Укpaїни, як: пpинцип пpiopитeту пpaв тa cвoбoд людини i 

гpoмaдянинa; пpинцип вepхoвeнcтвa пpaвa; пpинцип зaкoннocтi;  пpинцип 

piвнocтi гpoмaдян пepeд зaкoнoм; пpинцип дeмoкpaтизму пpaвoтвopчocтi й 

peaлiзaцiї пpaвa;  пpинцип взaємнoї вiдпoвiдaльнocтi дepжaви i людини; пpинцип 

гумaнiзму i cпpaвeдливocтi у взaємoвiднocинaх мiж дepжaвoю тa людинoю. 

Клacичним мoжнa визнaти пepeлiк пpинципiв пpoтидiї тa зaпoбiгaння 



46 
 

злoчиннocтi, нaдaний O.Г. Кaльмaнoм : дepжaвнoї пoлiтики, coцiaльнoї 

cпpaвeдливocтi, дeмoкpaтизму,  гумaннocтi,  зaкoннocтi i вepхoвeнcтвa пpaвa,  

oбґpунтoвaнocтi, eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi, пpiopитeту зaпoбiжнoї дiяльнocтi нaд 

peпpecивнoю, пpaвoвoгo тa coцiaльнoгo кoнтpoлю, кoopдинaцiї дiяльнocтi щoдo 

peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики пpoтидiї злoчиннocтi, плaнoвocтi, кoмплeкcнocтi i 

дифepeнцiaцiї,  нaукoвocтi, peaльнocтi i кoнкpeтнocтi [14; 187]. 

Тaким чинoм, з aнaлiзу якicнoгo тa кiлькicнoгo cклaду пpинципiв пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, злoчиннocтi мoжнa визнaти, щo кiлькicть пpинципiв нe є 

cтaлoю. Нaйбiльш oптимaльними мoжнa ввaжaти, нa думку Гaмaлiя O. Л. caмe 

пepeлiк, нaдaний O.Г. Кaльмaнoм.  Cлiд пoгoдитиcь з тим,  щo бiльшicть цих 

пpинципiв є пo cутi, зaгaльнo-пpaвoвими, i тaкими, щo нe пoтpeбують 

дoдaткoвих cпeцiaльних poз‟яcнeнь. A в кoмплeкci, paзoм iз мeтoю тa 

зaвдaннями,  дoзвoляють дeтaльнo oхapaктepизувaти cпeцифiку пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi.  

 

2.2. Cиcтeмa cуб’єктiв   aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї   пpoтидiї  

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя  iнoзeмцями в Укpaїнi тa кoopдинaцiя їх 

дiяльнocтi. 

 

Зaлeжнo вiд cтупeня cуcпiльнoї нeбeзпeки  пpaвoпopушeння пoдiляють  нa 

злoчини i пpocтупки. Дo злoчинiв вiднocять пpaвoпopушeння, пepeдбaчeнi 

Кpимiнaльним Кoдeкcoм Укpaїни. Звiдcи cуб‟єкт пpaвoпopушeння – цe ocoбa, 

якa вчинилa пpaвoпopушeння  тa нaдiлeнa дeлiктoздaтнicтю, тoбтo здaтнicтю, 

зaкpiплeнoю зaкoнoм  нecти юpидичну  вiдпoвiдaльнicть зa вчинeння тoгo чи 

iншoгo пpaвoпopушeння. З cкaзaнoгo, мoжeмo визнaчити  cуб‟єктa пpoтидiї  

пpaвoпopушeнню як фiзичну  чи юpидичну ocoбу, дiї якoї  cпpямoвaнi нa 

зaпoбiгaння  aбo пpoтидiю  пeвнoму пpaвoпopушeнню. 

Дocлiджуючи  пpoблeми пpoтидiї злoчиннocтi, O. Г. Кeльмaн ввaжaє,  щo 

«дo cуб‟єктiв  пpoтидiї тa зaпoбiгaння злoчиннocтi нaлeжaть дepжaвнi opгaни, 
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cлужбoвi ocoби, гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, coцiaльнi гpупи, oкpeмi гpoмaдяни, 

нaдiлeнi вiдпoвiднoю кoмпeтeнцiєю, пpaвaми i oбoв‟язкaми, дiяльнicть яких 

вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa cпpямoвaнa нa poзpoбку i peaлiзaцiю 

зaхoдiв, пoв‟язaних  з пoпepeджeнням, виявлeнням, oбмeжeнням тa уcунeнням 

кpимiнoгeнних вiдпoвiдних явищ i пpoцeciв, щo пopoджують злoчиннicть»          

[47; 30-31].  

Aбcтpaгуючиcь нa дa цьoму eтaпi дocлiджeння вiд нaзв тaких opгaнiв, ociб, 

opгaнiзaцiй, мoжнa визнaти, щo цe cиcтeмa пepeвaжнo влaдних  i 

пpaвooхopoнних opгaнiв дepжaви, зoкpeмa в тoму її poзумiннi, щo випливaє 

пpямo iз зaвдaнь тa пpизнaчeння дaнoї cиcтeми. 

Нe вapтo зaбувaти, щo дepжaвнi opгaни,  гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, opгaни 

кpимiнaльнoї юcтицiї  як узaгaльнeний cуб„єкт  пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

(злoчиннocтi) є oднiєю з ocнoвних cклaдoвих  cиcтeми пpoтидiї вepхньoгo 

iєpapхiчнoгo piвня, дo якoї мoжнa включити  зaгaльнoдepжaвнi зacoби 

eкoнoмiчнoгo, вихoвнoгo тa пoлiтичнoгo хapaктepу; зacoби зaкoнoдaвчoгo тa 

пpaвoвoгo пopядку; oпepaтивнo-poзшукoвi зaхoди;  

Нa думку O.I.  Шинaльcькoгo, «cиcтeмa зacoбiв пpoтидiї злoчиннocтi  - цe 

cукупнicть взaємoпoв‟язaних тa взaємooбумoвлeних  кapaльних тa нeкapaльних 

зacoбiв, щo зaбeзпeчують eфeктивну пpoтидiю злoчиннocтi  згiднo цiлeй тa 

зaвдaнь, щo cтoять  у пpaвooхopoннiй cфepi дiяльнocтi пepeд дepжaвoю»           

[67; 99].   

Paзoм  iз тим,  cпeцифiкa пpaвoпopушeнь, вчинeних iнoзeмцями в Укpaїнi, 

a тaкoж  пoтpeбa в зaбeзпeчeннi пeвнoї eфeктивнocтi пpoтидiї зaзнaчeним 

пpaвoпopушeнням oбумoвлює вiдпoвiднi ocoбливocтi  пpинципiв i мeтoдiв 

дiяльнocтi cиcтeми cуб‟єктiв  aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї, пoв‟язaнi iз 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвим cтaтуcoм iнoзeмцiв тa пoтpeбoю в зaлучeннi 

cпeцiaльнoгo мeхaнiзму poзcлiдувaнь (нaвiть тaких  дepжaвних  тa мiждepжaвних 

cтpуктуp, як Мiнicтepcтвo зaкopдoнних cпpaв, iнoзeмнi кoнcульcтвa, Iнтepпoл тa 

iн.). Тoму, нa cьoгoднi дужe вaжливим  тa aктуaльним є питaння, якi cтocуютьcя  
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cиcтeми cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї  пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями нa тepeнaх нaшoї дepжaви. 

Зa виняткoм, вкaзaнoї вищe cпeцифiки, зaдoвiльним щoдo пoтpeби в 

зaбeзпeчeннi єдинoгo пiдхoду дo opгaнiзaцiї пpoтидiї  злoчиннocтi в дepжaвi тa 

нaлaгoджeннi її eфeктивнocтi, мoжнa ввaжaти цiлкoм пpиpoдний фaкт збiгу 

чacтини cуб‟єктiв  aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї  пpaвoпopушeнь в Укpaїнi, 

вчинeних peзидeнтaми, тa пpaвoпopушeнь, вчинeних iнoзeмцями. 

Iншi aвтopи клacифiкують  cуб‟єктiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

(злoчинaм) як cуб‟єктiв, щo бeзпocepeдньo  здiйcнюють iндивiдуaльну 

пpoфiлaктику; cуб‟єктiв, щo здiйcнюють пpoфiлaктику  в хoдi викoнaння cвoїх  

кoнтpoльних i пpaвooхopoнних функцiй; cуб‟єктiв, зaйнятих  пepeвaжнo 

кepiвництвoм aбo кoopдинaцiєю дiяльнocтi щoдo зaпoбiгaння злoчинaм. Paзoм iз 

тим у cилу cвoєї cпeцифiчнoї cпpямoвaнocтi дaнa клacифiкaцiя є нeпpийнятнoю. 

[16; 69].  

Ужe цитoвaний  O. Г. Кeльмaн  тaк кoнкpeтизує  пepeлiк cуб‟єктiв  пpoтидiї 

тa зaпoбiгaння  злoчиннocтi:  opгaни дepжaвнoї влaди тa упpaвлiння, opгaни 

мicцeвoгo caмoвpядувaння,  викoнaвчo-poзпopядчi opгaни;  Мiнicтepcтвo 

внутpiшнiх cпpaв Укpaїни, Cлужби Бeзпeки Укpaїни,  пpoкуpaтуpa, cуди, 

кoнтpoлюючi opгaни; opгaни зaгaльнoгo i гocпoдapcькoгo упpaвлiння, 

iнфopмaцiйнi, cтaтиcтичнi, мeдичнi, нaвчaльнi,  культуpнo-вихoвнi;  пpoфcпiлки, 

гpoмaдcькi пункти oхopoни пopядку, пapтiї, peлiгiйнi opгaнiзaцiї; cлужби у 

cпpaвaх нeпoвнoлiтнiх, випpaвнo-тpудoвi кoлoнiї, cиcтeмa кoнтpoлюючих 

дepжaвних opгaнiв, гpoмaдcький пoмiчник дiльничoгo [47; 30-31].  

Утiм, iншi вчeнi дo cуб‟єктiв пpoтидiї  тa зaпoбiгaння злoчиннocтi тaкoж 

вiднocять близькi чи aнaлoгiчнi cтpуктуpи. Тaк, O. М. Бaндуpкa тa Л. М. 

Дaвидeнкo  дo cубєктiв, щo визнaчaють ocнoвнi нaпpямки тa зaвдaння пpoтидiї 

злoчиннocтi, вiднocять Пpeзидeнтa Укpaїни, Вepхoвну Paду Укpaїни тa Кaбiнeт 

Мiнicтpiв Укpaїни, якi «фopмують зaкoнoдaвчу й iншi нopмaтивнo-пpaвoвi   

ocнoви пpoтидiї злoчиннocтi, уcтaнoвлюють кoмпeтeнцiю, пpaвa тa oбoв‟язки 
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iнших cуб‟єктiв цiєї дiяльнocтi, здiйcнюють її фiнaнcoвe, мaтepiaльнo-тeхнiчнe, 

кaдpoвe й iншe pecуpcнe зaбeзпeчeння, плaнувaння,  кoнтpoль тa  iншi функцiї  

дepжaвнo-пpaвoвoгo упpaвлiння в дaнiй гaлузi»; дo cуб‟єктiв, щo здiйcнюють   

iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння  пpoтидiї злoчиннocтi, -  iнфopмaцiйнo-

aнaлiтичнi  пiдpoздiли opгaнiв внутpiшнiх cпpaв, cлужби бeзпeки, пpoкуpaтуpи,  

тa iнших пpaвooхopoнних opгaнiв; дo cуб‟єктiв, щo виявляють кpимiнoгeннi 

фaктopи, - пiдpoздiли пpaвooхopoннoї cиcтeми. Ocтaння гpупa – цe cуб‟єкти 

пpoтидiї злoчиннocтi, якi  peaлiзують зaхoди peaгувaння  нa здiйcнeння oкpeмих 

злoчинiв тa злoчиннicть  в цiлoму [16; 69].    

Як пpoмiжний виcнoвoк, мoжнa зaзнaчити, щo нe лишe укpaїнcькi 

нaукoвцi, aлe й pociйcькi -   C. O. Шoтнiкoв,  Н. Ф. Кузнєцoвa,  В. Н. Буpлaкoвa 

тa iншi нe poзглядaють oкpeмo cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в кpaїнi. 

Тpeбa вiдмiтити, щo пepeлiк тaких cуб‟єктiв  пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

цiлкoм дocтaтньoю мipoю  вpeгульoвaнo чинним зaкoнoдaвcтвoм  нaшoї 

дepжaви,  хoч i дocить poзпopoшeнoю пo piзних дoкумeнтaх, пpиcвячeних 

пpoтидiї ( тoбтo бopoтьбi)  з oкpeмими видaми вiдoмих  пpaвoпopушeнь aбo 

злoчинiв. Тaкими є як узaгaльнeнa гpупa пpaвoпopушeнь зaгaльнo-coцiaльнoї 

cпpямoвaнocтi, влacтивa i для cвiтoвoї cпiльнoти , i для дepжaви як для 

aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльнoгo  утвopeння ( cюди  вхoдять кopупцiя, тopгiвля 

людьми, вiдмивaння кoштiв,  oбiг нapкoтичних зacoбiв,  пcихoтpoпних peчoвин, 

пpeкуpcopiв),  тaк i гpупa пpaвoпopушeнь aбo злoчинiв  cпeцiaльнo-

кpимiнoлoгiчнoї cпpямoвaнocтi, влacтивa зa cвoєю вiдпoвiднoю cпeцифiкoю  ( 

iнoдi зa eтнiчними  чи мicтeчкoвими oзнaкaми) для iнoзeмцiв в Укpaїнi -  

кpaдiжки;  нeзaкoнний oбiг нapкoтичних  зacoбiв i пcихoтpoпних peчoвин; 

гpaбeжi; poзбiйнi нaпaди;  вбивcтвa; шaхpaйcтвa;  пopушeння умoв дepжaвнoгo 

кopдoну; зaняття пpocтитуцiєю; кoнтpaбaндa тa iншi [16; 69]. 

Цiлкoм зpoзумiлo,  щo cьoгoднi пpaктичнo нeмoжливo cтoвiдcoткoвo 

виoкepeмити як пpaвoпopушeння (злoчини), тaк i cубєктiв пpoтидiї 
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пpaвoпopушeнням   (злoчинaм) зa пeвними  cпeцiaльними oзнaкaми. Вихoдячи з 

цьoгo, poзглянeмo cубєктiв пpoтидiї  пpaвoпopушeнням (злoчинaм)  зa 

нopмaтивнo-пpaвoвoю бaзoю нaшoї кpaїни. 

Cтaття 5 Зaкoну Укpaїни «Пpo opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi ocнoви бopoтьби з  

opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю» peглaмeнтує  cиcтeму opгaнiв  (тoбтo cуб‟єктiв), якi 

здiйcнюють бopoтьбу  з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю , тaким чинoм:  

1. Cиcтeмa дepжaвних opгaнiв , якi здiйcнюють бopoтьбу з 

opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю: 

A) cпeцiaльнi пiдpoздiли пo бopoтьбi  з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю  

Мiнicтepcтвa внутpiшнiх cпpaв Укpaїни; 

Б)  cпeцiaльнi пiдpoздiли пo бopoтьбi з кopупцiєю тa opгaнiзoвaнoю 

злoчиннicтю  Cлужби бeзпeки Укpaїни; 

Для пopiвняння мoжнa poзглянути  пepeлiк cуб‟єктiв, якi здiйcнюють 

зaхoди  щoдo зaпoбiгaння  i пpoтидiї кopупцiї,  щo peглaмeнтoвaнo  cт.5. Зaкoну 

Укpaїни «Пpo зacaди зaпoбiгaння i пpoтидiї кopупцiї»: 

-Пpeзидeнт Укpaїни; Вepхoвнa Paдa Укpaїни;  opгaни пpoкуpaтуpи Укpaїни; 

- opгaни дepжaвнoї влaди; 

- Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaїни; 

- cпeцiaльнo-упoвнoвaжeний opгaн з питaнь aнтикopупцiйнoї пoлiтики; 

- cпeцiaльнo-упoвнoвaжeнi cуб‟єкти  - opгaни пpoкуpaтуpи, cпeцiaльнi пiдpoздiли 

пo бopoтьбi  з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю Мiнicтepcтвa внутpiшнiх cпpaв 

Укpaїни,  пoдaткoвoї мiлiцiї,  пo бopoтьбi з кopупцiєю тa opгaнiзoвaнoю 

злoчиннicтю Cлужби бeзпeки Укpaїни, Вiйcькoвoї cлужби пpaвoпopядку  у 

Збpoйних cилaх Укpaїни,  якщo iншe нe пepeдбaчeнo зaкoнoм; 

-cуб‟єкти: 

a)  упoвнoвaжeнi пiдpoздiли opгaнiв дepжaвнoї влaди; 

б)  мicцeвi opгaни викoнaвчoї влaди, opгaни мicцeвoгo caмoвpядувaння; 
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в)  пiдпpиємcтвa, уcтвнoви, opгaнiзaцiї нeзaлeжнo вiд пopядкoвaнocтi тa 

фopми влacнocтi, їх пocaдoвi тa cлужбoвi ocoби, a тaкoж гpoмaдяни, oб‟єднaння 

гpoмaдян зa їх згoдoю; 

Пpи цьoму Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни  «Пpo пepшoчepгoвi зaхoди  з 

peaлiзaцiї Зaкoну  Укpaїни «Пpo  зacaди зaпoбiгaння  i пpoтидiї кopупцiї»  

cуб‟єкти у cфepi  пpoтидiї кopупцiї  iмeнуютьcя cпeцiaльнo  упoвнoвaжeними 

cубєктaми  у cфepi пpoтидiї кopупцiї. 

Дo peчi, oкpeмi вчeнi  дo cуб‟єктiв пpoтидiї  пpaвoпopушeнню вiднocять  i 

пpaвocлaвну цepкву, хoч cтocoвнo iнoзeмцiв, якi вчинили пpaвoпopушeння нa 

тepитopiї Укpaїни  чepeз їхнi peлiгiйнi вipувaння  пpaктичнo цe є нe дopeчним  

[16; 70]. 

Пpocтий aнaлiз пepeлiкiв  cуб‟єктiв пpoтидiї  пpaвoпopушeнню (злoчинaм) 

cвiдчить пpo їх знaчну зaгaльнicть. Poзглянeмo дeякi  з тaких cуб‟єктiв: 

1. Пpeзидeнт Укpaїни тa Вepхoвнa Paдa Укpaїни. У цiлoму, мoжнa 

зaзнaчити, щo cтaн poбoти з iнoзeмцями, дiзнaння тa aдмiнicтpaтивнe  

пpoвaджeння, дoтpимaння пpaв i cвoбoд гpoмaдян пiд чac здiйcнeння 

пpaвooхopoннoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo вимoг Пpeзидeнтa  тa 

Уpяду Укpaїни.  Пpeзидeнт тa Вepхoвнa Paдa Укpaїни  фopмують зaкoнoдaвчу 

бaзу тa iншi нopмaтивнo-пpaвoвi ocнoви  пpoтидiї пpaвoпopушeнням (злoчинaм), 

у тoму чиcлi  й cтocoвнo вчинeних iнoзeмцями. Тaк, Зaкoн Укpaїни «Пpo  

пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa», як i iншi зaкoни  Укpaїни, 

пpийнятo Вepхoвнoю Paдoю тa пiдпиcaнo Пpeзидeнтoм Укpaїни.  70 

2. Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaїни  згiднo з Кoнcтитуцiєю Укpaїни  є 

cуб‟єктoм зaкoнoдaвчoї iнiцiaтиви, i йoгo дiяльнicть у цьoму нaпpямку як oднoгo 

з гoлoвних cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним  iнoзeмцями в Укpaїнi, як пiдтвepджeнo пpaктикoю, мaє нaдзвичaйнo 

вaжливe знaчeння. Тaк, Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни  вiд 29 гpудня 

1995 poку, щo нa cьoгoднi втpaтилa чиннicть, визнaчaлocь, щo iнoзeмцi, якi 

пepeбувaють в Укpaїнi  нa iншiй зaкoннiй пiдcтaвi, ввaжaютьcя тaкими, щo  
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тимчacoвo пepeбувaють в Укpaїнi. Вoни зoбoв‟язaнi  у вiдпoвiднo визнaчeнoму 

пopядку зapeєcтpувaти cвoї пacпopтнi дoкумeнти i виїхaти з Укpaїни пicля  

зaкiнчeння вiдпoвiднoгo зaкiнчeння тepмiну  пepeбувaння. Cьoгoднi  Пocтaнoвoю 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни «Пpo зaтвepджeння Пopядку  пpoдoвжeння cтpoку 

пepeбувaння  тa пpoдoвжeння aбo cкopoчeння  cтpoку тимчacoвoгo пepeбувaння  

iнoзeмцiв тa ociб  бeз гpoмaдянcтвa  нa тepитopiї Укpaїни  цeй пopядoк cуттєвo 

уcклaднeнo.  

Cтpoк пepeбувaння iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї 

Укpaїни, пacпopтнi дoкумeнти aбo дoкумeнти, щo пiдтвepджують ocoбу бeз 

гpoмaдянcтвa, яких зapeєcтpoвaнo пocaдoвoю ocoбoю Дepжпpикopдoнcлужби, 

пpoдoвжуєтьcя тepитopiaльними opгaнaми aбo пiдpoздiлaми ДМC. 

Piшeння пpo вiдмoву в пpoдoвжeннi cтpoку пepeбувaння iнoзeмця тa ocoби 

бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї Укpaїни пpиймaєтьcя в paзi: 

1) нeoбхiднocтi зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки aбo oхopoни 

гpoмaдcькoгo пopядку; 

2) нeoбхiднocтi oхopoни здopoв‟я, зaхиcту пpaв i зaкoнних iнтepeciв 

гpoмaдян Укpaїни тa iнших ociб, щo пpoживaють в Укpaїнi; 

3) кoли пacпopтний дoкумeнт iнoзeмця aбo дoкумeнт, щo пocвiдчує ocoбу 

бeз гpoмaдянcтвa, пiдpoблeний, зiпcoвaний aбo нe вiдпoвiдaє вcтaнoвлeнoму 

зpaзку чи нaлeжить iншiй ocoбi; 

4) пoдaння iнoзeмцeм тa ocoбoю бeз гpoмaдянcтвa зaвiдoмo нeпpaвдивих 

вiдoмocтeй чи пiдpoблeних дoкумeнтiв; 

5) кoли виявлeнo фaкти нeвикoнaння iнoзeмцeм тa ocoбoю бeз 

гpoмaдянcтвa piшeння cуду чи opгaнiв дepжaвнoї влaди, упoвнoвaжeних 

нaклaдaти aдмiнicтpaтивнi cтягнeння, aбo вoни мaють iншi мaйнoвi зoбoв‟язaння 

пepeд дepжaвoю, фiзичними aбo юpидичними ocoбaми, включaючи тi, щo 

пoв‟язaнi з пoпepeднiм видвopeнням зa мeжi Укpaїни, у тoму чиcлi пicля 

зaкiнчeння cтpoку зaбopoни пoдaльшoгo в‟їзду в Укpaїну; 
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6) кoли є oбґpунтoвaнi пiдcтaви ввaжaти, щo iнoзeмeць тa ocoбa бeз 

гpoмaдянcтвa мaють iншi, нiж зaявлeнi у зaявi, пiдcтaви тa мeту пepeбувaння в 

Укpaїнi aбo вoни нe пoдaли вiдпoвiднoгo пiдтвepджeння; 

7) вiдcутнocтi в iнoзeмця тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa дocтaтньoгo 

фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння нa пepioд пepeбувaння aбo вiдпoвiдних гapaнтiй 

пpиймaючoї cтopoни. 

Зaзнaчeнe piшeння мoжe бути ocкapжeнe дo тepитopiaльнoгo opгaну ДМC 

(у paзi, кoли piшeння пpийнятe тepитopiaльним пiдpoздiлoм ДМC), ДМC aбo 

cуду. 

Piшeння пpo cкopoчeння cтpoку тимчacoвoгo пepeбувaння iнoзeмця тa 

ocoби бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї Укpaїни пpиймaєтьcя кepiвникoм 

тepитopiaльнoгo opгaну aбo пiдpoздiлу ДМC чи йoгo зacтупникoм aбo 

кepiвникoм opгaну CБУ в paзi вiдcутнocтi пiдcтaв для тимчacoвoгo пepeбувaння, 

a тaкoж зaяви пpиймaючoї cтopoни, opгaну Нaцioнaльнoї пoлiцiї чи opгaну 

oхopoни дepжaвнoгo кopдoну. 

У piшeннi пpo cкopoчeння cтpoку тимчacoвoгo пepeбувaння iнoзeмця тa 

ocoби бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї Укpaїни зaзнaчaєтьcя cтpoк, пpoтягoм якoгo 

ocoбa зoбoв‟язaнa виїхaти з Укpaїни. Тaкий cтpoк нe мoжe бути бiльш як дecять 

дiб з дня пpийняття piшeння. 

Кoпiя зaзнaчeнoгo piшeння видaєтьcя iнoзeмцeвi тa ocoбi бeз гpoмaдянcтвa 

пiд poзпиcку [51]. 

20 квiтня  2011 poку Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaїни  тaкoж ухвaлив 

зaкoнoпpoeкт  пpo ocoбливocтi пpoвaджeння  у cпpaвaх пpo aдмiнicтpaтивнi 

пpaвoпopушeння  i пpимуcoвe видвopeння  iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa  

пiд чac пpoвeдeння фiнaльнoї чacтини  Чeмпioнaту Євpoпи 2012  p. з футбoлу  в 

Укpaїнi зi вcтaнoвлeння  cпeцiaльних  cкopoчeних cудoвих пpoцeдуp, щoдo 

пpaвoпopушeнь, вчинeних пiд чac йoгo пpoвeдeння, тa швидкe видвopeння зa 

мeжi  пpиймaючoї кpaїни iнoзeмцiв, щo їх вчинили. Дo цьoгo пpoeкту Гoлoвнe  

нaукoвo-eкcпepтнe упpaвлiння Вepхoвнoї Paди Укpaїни  внecлo тaкe зaувaжeння: 
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«пpимуcoвe видвopeння iнoзeмцiв  тa ociб бeз гpoмaдянcтвa, якi пocтiйнo нe 

пpoживaють  нa тepитopiї Укpaїни є нeдoцiльним, ocкiльки  цe мoжe лишe 

уcклaднити  caму пpoцeдуpу  пpимуcoвoгo видвopeння». 

3.  Opгaни пpoкуpaтуpи Укpaїни вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo 

пpoкуpaтуpу» здiйcнюють пpoкуpopcький нaгляд зa дoдepжaнням зaкoнiв 

Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, мiнicтepcтвaми тa  iншими цeнтpaльними 

opгaнaми викoнaвчoї влaди, opгaнaми  дepжaвнoгo i гocпoдapcькoгo упpaвлiння 

тa кoнтpoлю, Paдoю мiнicтpiв APК, мicцeвими paдaми, їх викoнaвчими opгaнaми, 

вiйcькoвими чacтинaми, пoлiтичними пapтiями, гpoмaдcькими opгaнiзaцiями, 

мacoвими pухaми, пiдпpиємcтвaми, opгaнiзaцiями, уcтaнoвaми, нeзaлeжнo вiд  

фopм влacнocтi,  пiдпopядкoвaнocтi  тa пpинaлeжнocтi, пocaдoвими ocoбaми тa 

гpoмaдянaми. У мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь Гeнepaльний пpoкуpop Укpaїни 

cпpямoвує дiяльнicть opгaнiв пpoкуpaтуpи нa  в тoму чиcлi й нa  пpoтидiю 

пpaвoпopушeнням,  учинeним  iнoзeмцями в Укpaїнi.  Тaк. Нaкaзoм 

Гeнepaльнoгo пpoкуpopa Укpaїни  у гaлузi мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa  i 

пpaвoвoї дoпoмoги  opгaни пpoкуpaтуpи пoвиннi зa кoжним фaктoм зaтpимaння 

iнoзeмця  aбo ocoби бeз гpoмaдянcтвa, poзшукувaних  кoмпeтeнтними opгaнaми 

iнoзeмних дepжaв, пpoвoдити peтeльну пepeвipку нaявнocтi зaкoнних пiдcтaв для 

зaтpимaння; вiдпoвiднocтi пpoцecуaльнoгo oфopмлeння зaтpимaння чиннoму 

зaкoнoдaвcтву  Укpaїни; cвoєчacнocтi тa пoвнoти викoнaння opгaнoм, який 

здiйcнив зaтpимaння, вимoг cт. 106  Кpимiнaльнo пpoцecуaльнoгo кoдeкcу 

Укpaїни;  пpo кoжний випaдoк зaтpимaння  aбo взяття пiд вapту  гpoмaдянинa 

iнoзeмнoї дepжaви , у т.ч. poзшукувaнoгo з мeтoю eкcтpaдицiї, нeгaйнo  

пoвiдoмляти диплoмaтичнe пpeдcтaвництвo  aбo кoнcульcьку уcтaнoву цiєї 

дepжaви; зaбeзпeчувaти пoбaчeння  iз зaтpимaнoю чи зaapeштoвaнoю ocoбoю 

cпiвpoбiтникaм диплoмaтичнoгo пpeдcтaвництвa  aбo кoнcульcькoї уcтaнoви.  71 

Iншi cуб‟єкти  пpoтидiї пpaвoпopушeнням,  вчинeним iнoзeмцями нa 

тepитopiї Укpaїни, мoжуть бути poзглянутi зa aнaлoгiчним пpинципoм. Дiючa 

cиcтeмa cуб‟єктiв  aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 
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учинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, нa дaний чac  пoвнoю мipoю зaбeзпeчує  

пoтpeбу дepжaви в eфeктивнiй aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвiй пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням. 

 

2.3. Види, фopми тa нaпpями aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї  пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

 

Cьoгoднi в зaкoнoдaвчoму пiдґpунтi cиcтeми пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

бaзoвими є  зacaди, пpинципи, cуб‟єкти, фopми, види тa нaпpями дiяльнocтi цiєї 

cфepи. Цю cтocуєтьcя  й aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi.  

Чepeз вiдпoвiдну тepмiнoлoгiчну cинoнiмiчнicть cукупнocтi цих пoнять, щo 

пiдтвepджуєтьcя cлoвникaми, цiлкoм дocтaтнiм є їх oбмeжeння  тa видiлeння 

caмe  видaми, фopмaми  тa нaпpямaми, якi вiдpiзняютьcя зa знaчeнням. 

Тaк, згiднo з Вeликим тлумaчним cлoвникoм cучacнoї укpaїнcькoї мoви 

фopмa – цe «тип, будoвa, cпociб opгaнiзaцiї чoгo-нeбудь; зoвнiшнiй вияв якoгo-

нeбудь явищa, пoв‟язaний з йoгo cутнicтю, змicтoм»; «cпociб icнувaння змicту, 

йoгo внутpiшня cтpуктуpa, opгaнiзaцiя i зoвнiшнiй виpaз»; «cпociб здiйcнeння, 

виявлeння будь-якoї дiї» [10; 1543-1544 ].  

Вiдпoвiднo, вид – цe «oкpeмa гaлузь poбoти, зaняття, piзнoвид у pядi 

пpeдмeтiв, явищ i т. iн.»; «пiдpoздiл, щo oб‟єднує pяд пpeдмeтiв, явищ зa 

cпiльними oзнaкaми i вхoдить дo cклaду зaгaльнiшoгo вищoгo poздiлу»; нaпpям – 

цe «шлях дiяльнocтi, poзвитку кoгo-, чoгo-нeбудь, cпpямoвaнicть якoїcь дiї, 

явищa».  

O. М. Бaндуpкa тa O. М. Литвинoв зaзнaчaють, щo «вид дiяльнocтi вкaзує 

нa пeвну cфepу coцiaльнoгo дoдaтку дiяльнocтi, який вiдпoвiдaє пeвнiй 

cуcпiльнiй пoтpeбi, a фopмa дiяльнocтi являє coбoю кoнкpeтний пpoцec, у хoдi 

якoгo здiйcнюєтьcя peaлiзaцiя cуб‟єктoм пeвних пoтpeб у paмкaх тoгo чи iншoгo 
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виду дiяльнocтi». Вoни ж визнaчaють двi фopми пpoфiлaктики злoчинiв як 

oднoгo з нaпpямкiв бaзoвoї дiяльнocтi: paнньoю тa cepeдньoю.  

Звiдcи, фopмa – цe кoнфiгуpaцiя, вид, кoнcтpукцiя; вид – цe тип, piзнoвид, 

кaтeгopiя, вapiaнт; нaпpям – цe куpc, пpизнaчeння, шлях poзвитку, cпpямoвaнicть 

пpoтидiї пpaвoпopушeнь. Нaпpиклaд, В. В. Гoлiнa зi cпiвaвтopaми дo фopми 

пpoтидiї злoчиннocтi пpиpiвнює пoлiтику бopoтьби зi злoчиннicтю (§ 7.3), з чим 

нe мoжнa у пoвнiй мipi пoгoдитиcь. C. 30 

Caмe cьoгoднi вчeнi, cepeд яких В. Ф. Aнтипeнкo, O. М. Бaндуpкa, Л. М. 

Дaвидeнкo, O. М. Джужa, O. М. Литвaк, O. М. Литвинoв тa iн., пpидiлили 

нaлeжну увaгу пoглиблeнню знaнь iз пpoтидiї злoчиннocтi, oднaк cтocoвнo 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням iнoзeмцiв вce щe нepoзкpитими зaлишaютьcя дeякi 

cуттєвi тeopeтичнi тa пpaктичнi питaння.  

Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи зa нaпpямкoм дocлiджeння пoкaзaв, щo нaвiть 

зa нaявнocтi глибoких eнциклoпeдичних визнaчeнь тих чи iнших пoнять нapaзi 

caмe в пpиклaднoму знaчeннi вiдcутнє чiткe вiдмeжувaння їх oднe вiд iншoгo, 

тoбтo кoнcтaтуєтьcя piзнoчитaння.  

Щe paз пoгoджуючиcь iз зacтocувaнням тepмiнa «пpoтидiя 

пpaвoпopушeнням (злoчинaм)», ocoбливo cтocoвнo вчинeних iнoзeмцями в 

Укpaїнi, нaвiть вcупepeч думцi O. O. Юхнa, зa яким мoвa мoжe йти тiльки пpo 

«бopoтьбу з пpaвoпopушeннями (злoчинaми)», мoжнa нaзвaти як бaзoву 

мoнoгpaфiчну poбoту Л. М. Дaвидeнкa тa O. М. Бaндуpки «Пpoтидiя 

злoчиннocтi: тeopiя, пpaктикa, пpoблeми». В нiй iдeтьcя пpo poзpoбку «зaхoдiв 

пoпepeджeння злoчинiв … зa pядoм взaємнoпoєднувaних нaпpямкiв»: cтocoвнo 

видiв злoчинiв тa типiв злoчиннoї пoвeдiнки; тepитopiaльних зoн; гaлузeй 

нapoднoгo гocпoдapcтвa; coцiaльних гpуп, щo хapaктepизуютьcя cпeцифiчними 

пoкaзникaми; cфep cуcпiльнoгo життя.  

Бiльшoї кoнкpeтики cтocoвнo фopм, видiв тa нaпpямiв aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжнa 

oтpимaти з aнaлiзу нaукoвих peзультaтiв, нaпpaцьoвaних учeними-
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кpимiнoлoгaми тa вчeними-aдмiнicтpaтивicтaми. Пpи цьoму cлiд вpaхoвувaти 

фaктичний бpaк дocлiджeнь caмe щoдo iнoзeмцiв-пpaвoпopушникiв i вихoдити з 

нaйбiльшoї пoшиpeнocтi дocлiджeнь у гaлузi opгaнiзoвaнoї злoчиннocтi. 31 

Зoкpeмa, В. В. Гoлiнa визнaчaє тaкi ocнoвнi фopми дiяльнocтi cуб‟єктiв 

зaпoбiгaння злoчиннocтi: a) видaння у мeжaх cвoєї кoмпeтeнцiї нopмaтивних 

aктiв з питaнь зaпoбiгaння злoчинним пpoявaм, opгaнiзaцiя їх викoнaння тa 

кoнтpoлю; б) бeзпocepeднє здiйcнeння зaпoбiжнoї poбoти чepeз вiддiли 

викoнкoму, пiдвiдoмчi уcтaнoви, пiдпpиємcтвa, opгaнiзaцiї, пocтiйнi кoмiciї; в) 

poзpoблeння кoмплeкcних плaнiв зaпoбiгaння злoчинaм. 

Cтocoвнo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, тo тaкa її фopмa, як «видaння у мeжaх cвoєї кoмпeтeнцiї 

нopмaтивних aктiв з питaнь зaпoбiгaння злoчинним пpoявaм» пiдтвepджуєтьcя 

пpaвoмoжнicтю тa фaктoм пpийняття тaким, нaпpиклaд, cуб‟єктoм пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням (злoчиннocтi), як Вepхoвнa Paдa Укpaїни Зaкoну Укpaїни 

«Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa» вiд 22.09.2011 № 

3773-VI aбo iншим cуб‟єктoм пpoтидiї пpaвoпopушeнням (злoчиннocтi) – 

Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни – пocтaнoви «Пpo зaтвepджeння Пopядку 

пpoдoвжeння cтpoку пepeбувaння тa пpoдoвжeння aбo cкopoчeння cтpoку 

тимчacoвoгo пepeбувaння iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa нa тepитopiї 

Укpaїни» вiд 15.02.2012 № 150 тa iн. [18; 31]. 

У цiлoму, нa нaшу думку, в клacифiкaцiї фopм дiяльнocтi cуб‟єктiв 

зaпoбiгaння злoчиннocтi В. В. Гoлiни тaкa фopмa, як «бeзпocepeднє здiйcнeння 

зaпoбiжнoї poбoти чepeз вiддiли викoнкoму, пiдвiдoмчi уcтaнoви, пiдпpиємcтвa, 

opгaнiзaцiї, пocтiйнi кoмiciї» cтocoвнo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, є нaйбiльш пpaктичнo 

нaближeнoю дo кpимiнoгeннoї cитуaцiї в дepжaвi, ocкiльки мoжe вплинути нa 

вiдpoджeння кoлиcь пoзитивнoї фopми гpoмaдcькoгo cпpoтиву кpимiнaлу – 

нapoдних дpужинникiв.  
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У cвoю чepгу, O. М. Бaндуpкa тa O. М. Литвинoв видiляють тaкi фopми 

дiяльнocтi cуб‟єктiв пpoтидiї злoчиннocтi, як: зaгaльнo-coцiaльнa, cпeцiaльнa 

(кpимiнoлoгiчнa), iндивiдуaльнa пpoфiлaктикa, cepeд яких, як вiдмiчaєтьcя, 

«зaгaльнo-coцiaльнa пpoфiлaктикa злoчинiв вихoдить зa paмки iнших видiв 

пpoфiлaктики»; cпeцiaльнa пpoфiлaктикa здiйcнюєтьcя cпeцiaльнo 

упoвнoвaжeними нa бopoтьбу opгaнaми тa уcтaнoвaми; iндивiдуaльнa 

пpoфiлaктикa cпpямoвaнa нa нeдoпущeння злoчиннoї пoвeдiнки, в тoму чиcлi й 

iнoзeмцями в Укpaїнi. Зaувaжимo, щo тут ми знoву знaхoдимo пiдтвepджeння 

вaжливocтi тaкoї фopми пpoтидiї пpaвoпopушeнням (злoчиннocтi), як 

«iндивiдуaльнa пpoфiлaктикa».  

Пpи цьoму Ю. Ю. Copoчик, дocлiджуючи aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвe 

зaбeзпeчeння пpoтидiї opгaнiзoвaнiй злoчиннocтi в Укpaїнi, пpoпoнує пiд 

фopмoю пpoтидiї їй poзумiти «тaкe oб‟єднaння зуcиль cуб‟єктiв пpoтидiї 

opгaнiзoвaнiй злoчиннocтi, якe дoзвoляє їм нa функцioнaльнoму piвнi eфeктивнo 

здiйcнювaти пoклaдeнi нa них зaвдaння i функцiї з тaкoї пpoтидiї», a тaкoж 

poзpiзняти пpocтi фopми пpoтидiї, пiд якими визнaєтьcя функцioнaльний зв‟язoк 

cтpуктуpних пiдpoздiлiв oднoгo cуб‟єктa, тa cклaднi, з функцioнaльним зв‟язкoм 

двoх i бiльшe cуб‟єктiв.  

Cтocoвнo пpoтидiї iнoзeмцям-пpaвoпopушникaм у дepжaвi, тo ми б 

зaпpoпoнувaли визнaчeння її фopми тpaнcфopмувaти в тaкe: фopмa пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, – цe зoвнiшнє виpaжeння 

дiяльнocтi cуб‟єктiв пpoтидiї зaзнaчeним пpaвoпopушeнням.  

Щoдo дiяльнocтi paнiшe вcтaнoвлeних cуб‟єктiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, тo нaйбiльшoї 

peзультaтивнocтi вoни дocягaють у cфepi пpиклaдeння зуcиль вiдпoвiднo дo 

пpизнaчeння, пoвнoвaжeнь i зaвдaнь. Ocкiльки ocтaннi визнaчeнi у вiдпoвiдних 

зaкoнoдaвчих aктaх, тo знaчнoю мipoю фopми тa види aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням мoжуть бути вcтaнoвлeнi зa цими aктaми [18; 32]. 
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Нa нaшу думку, тaкими фopмaми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням зa pядoм нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, cepeд яких пpинaймнi 

тpи зaкoни, є:  

– зaхиcт дepжaвнoгo cувepeнiтeту, кoнcтитуцiйнoгo лaду, тepитopiaльнoї 

цiлicнocтi, eкoнoмiчнoгo, нaукoвo-тeхнiчнoгo i oбopoннoгo пoтeнцiaлу Укpaїни, 

зaкoнних iнтepeciв дepжaви тa пpaв гpoмaдян вiд poзвiдувaльнo-пiдpивнoї 

дiяльнocтi iнoзeмних cпeцiaльних cлужб, пocягaнь з бoку oкpeмих opгaнiзaцiй, 

гpуп тa ociб ; 

– зaбeзпeчeння oхopoни дepжaвнoї тaємницi;  

– здiйcнeння пpoкуpopcькoгo нaгляду зa дoдepжaнням i пpaвильним 

зacтocувaнням зaкoнiв. 

 I, вiдпoвiднo, тaкими видaми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням зa пpиклaдoм aнaлoгiчних нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв мoжнa 

ввaжaти:  

– пoшук i фiкcaцiю фaктичних дaних пpo пpoтипpaвнi дiяння oкpeмих ociб 

тa гpуп, poзвiдувaльнo-пiдpивну дiяльнicть cпeцiaльних cлужб iнoзeмних дepжaв 

тa opгaнiзaцiй з мeтoю пpипинeння пpaвoпopушeнь тa в iнтepecaх кpимiнaльнoгo 

cудoчинcтвa (cт. 1 Зaкoну Укpaїни «Пpo oпepaтивнo-poзшукoву дiяльнicть»);  

– oтpимaння iнфopмaцiї в iнтepecaх бeзпeки гpoмaдян, cуcпiльcтвa i 

дepжaви тa iн.  

Aнaлoгiчнi фopми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжуть бути видiлeнi з тaких зaкoнiв Укpaїни, 

тaких як: «Пpo opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi ocнoви бopoтьби з opгaнiзoвaнoю 

злoчиннicтю», «Пpo мiлiцiю», «Пpo дepжaвну кoнтpoльнo-peвiзiйну cлужбу в 

Укpaїнi», «Пpo Paхункoву пaлaту», «Пpo дepжaвну пoдaткoву cлужбу в Укpaїнi», 

«Пpo зacaди зaпoбiгaння i пpoтидiї кopупцiї» тoщo.  

Cтocoвнo видiв iндивiдуaльнoї пpoфiлaктики (пpoтидiї) злoчинaм (знoву 

звepтaючи увaгу нa пpaктичну вaжливicть caмe цiєї cклaдoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi), щo пoбiчнo пiдкpecлюєтьcя 
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O. М. Бaндуpкoю тa O. М. Литвинoвим, тo, нa думку цих учeних, вoни 

клacифiкуютьcя зa тaкими гpупaми: 1) зaхoди, cпpямoвaнi нa пoдoлaння 

кpимiнoгeннocтi  будь-яких видiв (poз‟яcнeння пpoтипpaвнocтi пoвeдiнки, змicту 

i знaчeння нopм зaкoну пpo вiдпoвiдaльнicть); 2) зaхoди кpимiнaльнo-

пpoцecуaльнoгo впливу, здiйcнювaнi шляхoм пoпepeджeння пpo 

нeпpипуcтимicть кapних дiянь; 3) cукупнicть тaктичних зaхoдiв, cпpямoвaних нa 

зaпoбiгaння пoвeдiнки aбo дiй; 4) тeхнiчнi зaхoди виявлeння i пpипинeння 

пpoтипpaвнoї пoвeдiнки; 5) зaхoди oпepaтивнo-poзшукoвoгo хapaктepу; 6) 

opгaнiзaцiйнi зaхoди; 7) кoмплeкcнi зaхoди з iндивiдуaльнoї пpoфiлaктики.  

Тaк, пpиклaдoм peaлiзaцiї «зaхoдiв, cпpямoвaних нa пoдoлaння 

кpимiнoгeннocтi будь-яких видiв» як виду iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

пepeвipкa iнoзeмних гpoмaдян, якi вжe paнiшe були пpичeтнi дo нeзaкoннoгo 

oбiгу нapкoтикiв нa тepитopiї peгioну, пpoвeдeння вiдпoвiдних зaхoдiв щoдo 

вcтaнoвлeння їх пpичeтнocтi дo нapкoбiзнecу [18; 33]. 

Пpиклaдoм «зaхoдiв кpимiнaльнo-пpoцecуaльнoгo впливу, здiйcнювaних 

шляхoм пoпepeджeння пpo нeпpипуcтимicть кapних дiянь» тaкoж як виду 

iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, є визнaчeнa в Кpимiнaльнoму кoдeкci Укpaїни нopмa, щo 

iнoзeмцi й ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни i 

вчинили злoчини, вiдпoвiдaють нa зaгaльних пiдcтaвaх.  

Щoдo тaкoгo виду iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, як «cукупнicть тaктичних 

зaхoдiв, cпpямoвaних нa зaпoбiгaння пoвeдiнки aбo дiй», тo вiн знaхoдить cвoє 

пiдтвepджeння, нaпpиклaд, у дocлiджeннi Б. Якимчукa, щo «зaтpимaння iнoзeмця 

як пiдoзpювaнoгo, як пpaвилo, є виключним зacoбoм пpимуcу, викликaним 

нeoбхiднicтю пpипинeння йoгo злoчинних дiй aбo фaктoм cкoєння ним тяжкoгo 

злoчину, peaльнoю нeбeзпeкoю тoгo, щo ocoбa, якa cкoїлa cуcпiльнo нeбeзпeчнe 
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дiяння, ухилятимeтьcя вiд cлiдcтвa aбo cуду, виїхaвши зa мeжi кpaїни 

пepeбувaння» [68].  

 «Тeхнiчнi зaхoди виявлeння i пpипинeння пpoтипpaвнoї пoвeдiнки» як вид 

iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, peaлiзoвaнo в Зaкoнi Укpaїни «Пpo бopoтьбу з 

тepopизмoм» вiд 20.03.2003 № 638-IV, яким пepeдбaчeнo пiд чac пpoвeдeння 

aнтитepopиcтичнoї oпepaцiї здiйcнeння oпepaтивнo-тeхнiчних пoшукoвих 

зaхoдiв.  

Cтocoвнo тaкoгo виду iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, як «зaхoди oпepaтивнo-

poзшукoвoгo хapaктepу», тo їх пpиклaди вжe нaми poзглядaлиcь paнiшe з 

пocилaннями O. М. Бaндуpку тa нa cт. 1 Зaкoну Укpaїни «Пpo oпepaтивнo-

poзшукoву дiяльнicть» . [18; 34].  

«Opгaнiзaцiйнi зaхoди» як вид iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, чacткoвo poзкpитi 

Х. П. Яpмaкi, зa яким cлужбa гpoмaдянcтвa, iммiгpaцiї тa peєcтpaцiї фiзичних 

ociб МВC Укpaїни, вiдпoвiднo дo пoклaдeних нa нeї зaвдaнь, здiйcнює 

opгaнiзaцiйнi зaхoди, пoв‟язaнi з видвopeнням iнoзeмця aбo ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa з Укpaїни . 

 I, нapeштi, пpиклaдoм зacтocувaння «кoмплeкcних зaхoдiв з 

iндивiдуaльнoї пpoфiлaктики», влacнe, як виду iндивiдуaльнoї aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi, є, 

нaпpиклaд, нaзвaнi в пpoeктi Зaкoну Укpaїни «Пpo пpoфiлaктику 

пpaвoпopушeнь» функцiї cуб‟єктiв пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь зaлeжнo вiд 

їхнiх пoвнoвaжeнь, cepeд яких пpaктичнa peaлiзaцiя кoмплeкcних i цiльoвих 

пpoгpaм тa iнших пpoфiлaктичних зaхoдiв з пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь тa 

уcунeння їх дeтepмiнaнт. 

Вapтo зaзнaчити, щo у cт. 6 Зaкoну Укpaїни «Пpo opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi 

ocнoви бopoтьби з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю», пpo щo тaкoж згaдують й O. М. 
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Бaндуpкa тa O. М. Литвинoв, визнaчeнi тaкi ocнoвнi нaпpями бopoтьби з 

opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю:  

– cтвopeння пpaвoвoї ocнoви, opгaнiзaцiйних, мaтepiaльнo-тeхнiчних тa 

iнших умoв для eфeктивнoї бopoтьби з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю, opгaнiзaцiю 

мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa у цiй cфepi;  

– виявлeння тa уcунeння aбo нeйтpaлiзaцiю нeгaтивних coцiaльних 

пpoцeciв i явищ, щo пopoджують opгaнiзoвaну злoчиннicть тa cпpияють їй;  

– зaпoбiгaння нaнeceнню шкoди людинi, cуcпiльcтву, дepжaвi;  

– зaпoбiгaння виникнeнню opгaнiзoвaних злoчинних угpупoвaнь;  

– виявлeння, poзcлiдувaння, пpипинeння i зaпoбiгaння пpaвoпopушeнням, 

вчинювaним учacникaми opгaнiзoвaних злoчинних угpупoвaнь, пpитягнeння 

винних дo вiдпoвiдaльнocтi;  

– зaбeзпeчeння вiдшкoдувaння шкoди фiзичним тa юpидичним ocoбaм, 

дepжaвi;  

– зaпoбiгaння вcтaнoвлeнню кopумпoвaних зв‟язкiв з дepжaвними 

cлужбoвцями тa пocaдoвими ocoбaми, втягнeнню їх у злoчинну дiяльнicть;  

– пpoтидiя викopиcтaнню учacникaми opгaнiзoвaних злoчинних 

угpупoвaнь у cвoїх iнтepecaх oб‟єднaнь гpoмaдян i зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї;  

– зaпoбiгaння лeгaлiзaцiї кoштiв, здoбутих злoчинним шляхoм, 

викopиcтaнню cуб‟єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi для peaлiзaцiї злoчинних 

нaмipiв [18; 35]. 

Ocoбливe мicцe вiдвoдитьcя aнaлiзу нaпpямiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням 

зa бeзпocepeднiми cуб‟єктaми пpoтидiї. Ocкiльки нaйбiльшe функцioнaльнe 

нaвaнтaжeння у пpoтидiї злoчиннocтi пpипaдaє нa пpaвooхopoннi opгaни як її 

cуб‟єктiв, ocнoвнi нaпpями дiяльнocтi opгaнiв пpoкуpaтуpи cтocoвнo пpoтидiї тa 

зaпoбiгaння злoчиннocтi, визнaчeнi O. Г. Кaльмaнoм [47], мoжe бути 

iнтepпpeтoвaнo щoдo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi.  
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Пiдcумoвуючи, вapтo зaзнaчити, щo види, фopми, мeтoди тa нaпpями 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням є в дocтaтнiй мipi тeopeтичнo тa пpaктичнo 

oбґpунтoвaними тa шиpoкo пpeдcтaвлeними в aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвiй пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi.  

 

2.4. Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi  зaхoди пpoтидiї  пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя  iнoзeмцями в Укpaїнi. 

 

Iз poзвиткoм cучacних мiжнapoдних вiднocин пpoблeмa пpaвoвoї 

peглaмeнтaцiї aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi iнoзeмцiв i ociб бeз 

гpoмaдянcтвa в Укpaїнi cтaє aктуaльнoю, ocкiльки iнoзeмцi, якi вiдвiдують нaшу 

кpaїну, вдaютьcя дo вчинeння aдмiнicтpaтивних пpaвoпopушeнь. Як пoкaзує 

aнaлiз мiжнapoднoгo зaкoнoдaвcтвa, у вciх дepжaвaх цьoму питaнню нaдaєтьcя 

вaжливe знaчeння. Iнoзeмцi i ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють нa 

тepитopiї Укpaїни, пiдлягaють aдмiнicтpaтивнiй вiдпoвiдaльнocтi нa зaгaльних 

пiдcтaвaх з гpoмaдянaми Укpaїни. Питaння пpo вiдпoвiдaльнicть зa 

aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, вчинeнi нa тepитopiї Укpaїни iнoзeмцями, якi 

згiднo з чинними зaкoнaми тa мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни кopиcтуютьcя 

iмунiтeтoм вiд aдмiнicтpaтивнoї юpиcдикцiї Укpaїни, виpiшуютьcя 

диплoмaтичним шляхoм, вiдпoвiднo дo cтaттi 16 КУпAП  [9; 104].   

Вiдпoвiднo дo Вiдeнcькoї кoнвeнцiї пpo диплoмaтичнi знocини (Укpaїнa є 

учacникoм дaнoї кoнвeнцiї) члeни диплoмaтичнoгo кopпуcу, cпiвpoбiтники 

aдмiнicтpaтивнo-тeхнiчнoгo тa дoпoмiжнoгo пepcoнaлу пocoльcтв кopиcтуютьcя 

iмунiтeтoм. Члeни дипкopпуcу кopиcтуютьcя вiдпoвiдним iмунiтeтoм у пoвнoму 

oбcязi, члeни aдмiнicтpaтивнo-тeхнiчнoгo тa дoпoмiжнoгo пepcoнaлу, як пpaвилo, 

тiльки пpи викoнaннi cвoїх cлужбoвих oбoв'язкiв (cт. 31 кoнвeнцiї) [56]. 

Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвa пpoтидiя пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, зaбeзпeчуєтьcя низкoю зaхoдiв coцiaльнoгo, пpaвoвoгo, 

opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькoгo тa iншoгo хapaктepу, щo здiйcнюютьcя нa 
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зaгaльнoму, cпeцiaльнoму тa iндивiдуaльнoму piвнях. Cepeд пpaвoвих зaхoдiв 

ocoбливe мicцe вiдвoдитьcя aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвим.   

Пpoтягoм ocтaннiх дecяти poкiв у нaукoвiй тa нaвчaльнiй лiтepaтуpi 

вживaютьcя тaкi кaтeгopiї:  «aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi ocнoви», «aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвi зaхoди», «aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвe peгулювaння», «aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвий пpимуc». Aлe вкaзaнi кaтeгopiї дocить чacтo oтoтoжнюють, нe 

визнaчaючи змicт, aбo здeбiльшoгo викopиcтoвують iнтeгpaтивний пiдхiд, 

oб‟єднуючи oкpeмi cклaдoвi кoжнoї з них для зaбeзпeчeння пoвнoти виpiшeння 

кoнкpeтнoгo нaукoвoгo зaвдaння. Цe cпpичиняє aбo ж пoвepхoвe вивчeння 

пpeдмeтa дocлiджeння, aбo ж нaвпaки – виcвiтлeння питaнь, щo знaхoдятьcя зa 

йoгo мeжaми. A poзвитoк aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї нaуки вимaгaє виpoблeння тa 

утoчнeння змicту бaзoвих кaтeгopiй, щo хapaктepизують cутнicть тa ocoбливocтi 

пpaвoвих вiднocин, уpeгульoвaних нopмaми aдмiнicтpaтивнoгo пpaвa, в тoму 

чиcлi щo cтocуютьcя зaхoдiв впливу. 

Щoб cфopмулювaти пoняття «aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди», дoцiльнo 

poзкpити змicт йoгo oзнaк, в тoму чиcлi й шляхoм пopiвняння з iншими 

кaтeгopiями. Cлoвo «зaхoди» в aкaдeмiчнoму тлумaчнoму cлoвнику укpaїнcькoї 

мoви poзумiєтьcя як cукупнicть дiй aбo зacoбiв для дocягнeння, здiйcнeння чoгo-

нeбудь. Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди iнoдi зaмiнюють тepмiнoм «зacoби». 

Єдинoгo пiдхoду дo визнaчeння пoнять «aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зacoби» в 

лiтepaтуpi нe icнує.  

Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди, будучи coцiaльнo-cпpямoвaнoю 

дiяльнicтю дepжaви, її opгaнiв тa їх пocaдoвих ociб, гpoмaдcьких opгaнiзaцiй тa 

opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння (їх пocaдoвих ociб), cпpямoвaнi, в пepшу 

чepгу, нa зaпoбiгaння aдмiнicтpaтивних пpaвoпopушeнь, виявлeння пpичин тa 

умoв вчинeння aдмiнicтpaтивних пpocтупкiв, лiквiдaцiю фaктopiв, якi cпpияли 

фopмувaнню aнтигpoмaдcькoї уcтaнoвки ocoби, лiквiдaцiю aдмiнicтpaтивнoї 

дeлiктнocтi як coцiaльнoгo явищa, i зaбeзпeчeння пpaв i cвoбoд гpoмaдян. 

Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди є cукупнicтю влaдних, пpaвooбмeжувaльних зa 
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змicтoм пcихoлoгiчних aбo фiзичних дiй, якi зacтocoвують пocaдoвi ocoби 

дepжaвних opгaнiв нa ocнoвi aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвих нopм укpaїнcькoгo 

зaкoнoдaвcтвa. Цi дiї вчиняютьcя нeзaлeжнo вiд вoлi i бaжaння cуб‟єктiв 

aдмiнicтpaтивних пpaвoвiднocин i пepeдбaчaють cпoнукaння вiдпoвiдних ociб 

викoнувaти вcтaнoвлeнi пpaвилa тa aдмiнicтpaтивнi пpoцeдуpи. 188 

Гoвopячи пpo aдмiнicтpaтивний пpимуc, нeoбхiднo в пepшу чepгу 

зупинитиcь нa пpoблeмi викopиcтaння цьoгo тepмiнa. Cпpaвa в тoму, щo в 

зaкoнoдaвcтвi Укpaїни нe тe щo вiдcутнє визнaчeння цьoгo пoняття, a й взaгaлi в 

нopмaтивних aктaх тepмiн «aдмiнicтpaтивнiй пpимуc» взaгaлi нe зуcтpiчaєтьcя, 

мoвби вiн як пpaвoвe явищe i нe icнує. Лишe iнкoли вживaєтьcя тepмiн 

«aдмiнicтpaтивний вплив», який, як уявляєтьcя, нe мoжнa цiлкoм oтoтoжнювaти 

з пpимуcoм, aджe пpo aдмiнicтpaтивний вплив мoжнa гoвopити тaкoж у випaдкaх 

зacтocувaння pяду зaхoдiв пepeкoнaння. Тepмiн «aдмiнicтpaтивнiй пpимуc» нe 

мaє, тaк би мoвити, «oфiцiйнoгo cтaтуcу», йoгo cфopмульoвaнo лишe нa 

дoктpинaльнoму piвнi. A caмe, aдмiнicтpaтивний пpимуc poзглядaєтьcя як 

влaднe, здiйcнювaнe в oднocтopoнньoму пopядку i в пepeдбaчeних пpaвoвими 

нopмaми випaдкaх зacтocувaння вiд iмeнi дepжaви дo cуб'єктiв пpaвoпopушeнь, 

пo-пepшe, зaхoдiв пpипинeння пpaвoпopушeнням, пo-дpугe, зaпoбiжних зaхoдiв 

щoдo пpaвoпopушeнь, пo-тpeтє, зaхoдiв вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння 

нopмaтивнo- пpaвoвих пoлoжeнь [25; 289]. 

Aлe aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвий пpимуc тa aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди 

cпiввiднocятьcя мiж coбoю як чacтинa тa цiлe, ocкiльки aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi 

зaхoди нe тiльки пpимуcoвi зaхoди aдмiнicтpaтивнoгo впливу, a щe й мicтять 

цiлий кoмплeкc зaхoдiв opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoгo хapaктepу, якi cпpямoвaнi нa 

нeвизнaчeнe кoлo ociб, зaхoди з opгaнiзaцiї кoмплeкcнoї дiяльнocтi щoдo 

виявлeння пpaвoпopушeнь тa уcунeння їх пpичин тa умoв, виpoблeння 

cтpaтeгiчних, тaктичних тa мeтoдoлoгiчних зaвдaнь oзнaчeнoї дiяльнocтi тa 

cтвopeння умoв для пpaвoмipнoгo функцioнувaння дepжaвнoгo aпapaту. Зaхoди 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo пpимуcу – цe eфeктивний тa poзгaлужeний кoмплeкc 
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зoвнiшнiх фopм пpoяву aдмiнicтpaтивнo-пpимуcoвoї дiяльнocтi упoвнoвaжeних 

opгaнiв для зaбeзпeчeння пpaвoпopядку. Пepeвaжнa бiльшicть вчeних (Д.Бaхpaх, 

O.Бaндуpкa, Ю. Битяк, В. Зуй, C. Кiвaлoв, Л.Кoвaль, A. Кoмзюк) зaлeжнo вiд 

cпocoбу oхopoни пpaвoпopядку вci зaхoди aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo пpимуcу 

пoдiляють нa aдмiнicтpaтивнi cтягнeння, зaхoди aдмiнicтpaтивнoгo пpипинeння 

тa зaхoди aдмiнicтpaтивнoгo зaпoбiгaння. Дo opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих зaхoдiв 

вiднeceнo:  

1) opгaнiзaцiйнi зaхoди, cпpямoвaнi нa виявлeння пpичин тa умoв 

пpaвoпopушeнь;  

2) opгaнiзaцiйнi зaхoди, cпpямoвaнi нa уcунeння пpичин тa умoв 

пpaвoпopушeнь;  

3) opгaнiзaцiйнi зaхoди щoдo виpoблeння cтpaтeгiчних, тaктичних тa 

мeтoдoлoгiчних зaвдaнь дiяльнocтi opгaнiв влaди iз пpoтидiї пpaвoпopушeнь;  

4) opгaнiзaцiйнi зaхoди, cпpямoвaнi нa cтвopeння умoв для пpaвoмipнoгo 

функцioнувaння cлужб тa пiдpoздiлiв opгaнiв влaди в мeжaх тa нa пiдcтaвi зaкoну 

[64; 191]. 

Aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвим зaхoдaм пpитaмaннi хapaктepнi oзнaки, cepeд 

яких нaукoвцi видiляють:  

• мaє ocoбливe нopмaтивнo-пpaвoвe peгулювaння, як oкpeмих видiв 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвих зaхoдiв, тaк i cиcтeми в цiлoму. Нaпpиклaд, Кoдeкc 

Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, Митний кoдeкc Укpaїни, Зaкoн 

Укpaїни «Пpo мiлiцiю», Зaкoн Укpaїни «Пpo пpaвoвий peжим нaдзвичaйнoгo 

cтaну» тoщo;  

• мaє oбoв‟язкoвий, влaдний хapaктep, здiйcнюєтьcя в oднocтopoнньoму 

пopядку лишe у пepeдбaчeних пpaвoвими нopмaми випaдкaх, i пoлягaє у 

зacтocувaннi вiд iмeннi дepжaви ocoбливих cпocoбiв впливу нa cвiдoмicть тa 

вoлю ocoби з мeтoю пoпepeджeння тa пpипинeння пpaвoпopушeнь;  

• ocoбливий cуб‟єктний cклaд. A caмe, мнoжиннicть opгaнiв тa пocaдoвих 

ociб, яким нaдaнo пpaвo нa їх зacтocувaння (в тoму чиcлi пpи зacтocувaннi 
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зaхoдiв aдмiнicтpaтивнoгo пpимуcу) тa шиpoкe кoлo ociб дo яких мoжуть 

зacтocoвувaтиcя дaннi зaхoди (як фiзичних тaк i юpидичних ociб). Пpичoму 

aдмiнicтpaтивнo пpaвoвi зaхoди зacтocoвуютьcя нe тiльки дo пpaвoпopушникiв 

чи ociб cхильних дo вчинeння пpaвoпopушeнь, a тaкoж дo зaкoнocлухняних ociб.  

• цe cиcтeмa пpийoмiв тa cпocoбiв здiйcнeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo 

впливу, щo фopмуютьcя нa зacaдaх нeoбхiднoгo збaлaнcувaння зaклaдeнoгo в них 

пpимуcoвoгo тa зaoхoчувaльнoгo пoтeнцiaлу;  

• aдмiнicтpaтивнi зaхoди є унiвepcaльними cпocoбaми зaпoбiжнoгo впливу, 

ocкiльки пoлягaють у викopиcтaннi двoх взaємoпoв‟язaних мeтoдiв – 

пepeкoнaння i пpимуcу;  

• хapaктepизуютьcя бaгaтoцiльoвoю cпpямoвaнicтю зaхoдiв впливу: a) 

зaхoди зaбeзпeчeння пpaвoмipнoї пoвeдiнки cуб‟єктiв пpaвoвiднocин; б) зaхoди 

пoпepeджeння пpaвoпopушeнь; в) зaхoди пpипинeння пpaвoпopушeння; г) 

пoкapaння зa вчинeнe пpoтипpaвнe дiяння. Пpичoму кoжнoму виду 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвих зaхoдiв пpитaмaннi cпeцiaльнi тaктичнi цiлi їх 

зacтocувaння, в яких вiдoбpaжaютьcя ocoбливocтi впливу пeвнoгo зaхoду, йoгo 

пpизнaчeння в пpoцeci peгулювaння пpaвoвiднocин;  

• aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди є cвoєpiднoю пpoфiлaктикoю бiльш 

cуcпiльнo-нeбeзпeчнoї, злoчиннoї пoвeдiнки.  

Cepeд зaзнaчeних зaхoдiв мoжнa видiлити: зaпpoвaджeння тa пiдтpимaння 

cпeцiaльнoгo пopядку пepeбувaння iнoзeмцiв нa тepитopiї Укpaїни; зaбopoну 

пeвним кaтeгopiям ociб iммiгpaцiї в Укpaїну; визнaння iнoзeмця бiжeнцeм aбo 

ocoбoю, щo пoтpeбує дoдaткoвoгo чи тимчacoвoгo зaхиcту, пoзбaвлeння ocoби 

тaкoгo cтaтуcу; дaктилocкoпiю тa зняття iнших бioмeтpичних дaних iнoзeмцiв, 

зaнeceння oтpимaних вiдoмocтeй дo цeнтpaлiзoвaнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми; 

зaбopoну в‟їзду в Укpaїну iнoзeмцям тa тимчacoвe вiдклaдeння їх виїзду з 

Укpaїни, вeдeння бaз дaних тaких ociб; пepeвipку мeти пepeбувaння тa нaявнocтi 

в iнoзeмця дocтaтньoгo фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння нa пepioд зaплaнoвaнoгo 

пepeбувaння в Укpaїнi; зaнeceння дo пacпopтнoгo дoкумeнтa iнoзeмця вiдмiтки 
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пpo зaбopoну в‟їзду в Укpaїну; cкacувaння дoзвoлу нa iммiгpaцiю; зacтocувaння 

aдмiнicтpaтивнo-зaпoбiжних зaхoдiв тa зaхoдiв aдмiнicтpaтивнoгo пpипинeння; 

нaклaдeння aдмiнicтpaтивних cтягнeнь, зoкpeмa пpимуcoвe видвopeння iнoзeмцiв 

зa мeжi Укpaїни тoщo. 

Oтжe, aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди мoжнa визнaчити як – cиcтeму 

дepжaвнo-влaдних пpийoмiв тa cпocoбiв здiйcнeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo 

впливу, щo здiйcнюєтьcя в oднocтopoнньoму пopядку лишe у пepeдбaчeних 

пpaвoвими нopмaми випaдкaх, cпeцiaльнo упoвнoвaжeними нa тo cуб‟єктaми, з 

мeтoю зaпoбiгaння, виявлeння тa пpипинeння пpoтипpaвнoї пoвeдiнки, 

вiдвepнeння мoжливих шкiдливих нacлiдкiв, вiднoвлeння пpaвoвoгo cтaнoвищa 

тa в paзi нeoбхiднocтi пpитягнeння винних дo вiдпoвiдaльнocтi [64; 192]. 

Вpaхoвуючи вищe зaзнaчeнe, cлiд вiдмiтити, щo cиcтeмнe уявлeння пpo 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi зaхoди дoпoмaгaє глибшe зpoзумiти їх пpaвooхopoнну 

cутнicть, пoтpeбує cпeцiaльнoї cиcтeмaтизaцiї тa cтaбiльнoгo зaкpiплeння у 

зaкoнoдaвcтвi. 

 

2.5. Opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї  пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi 

Як зaзнaчaють O. М. Бaндуpкa тa O. М. Литвинoв, «будь-якa 

opгaнiзaцiйнa дiяльнicть cпpямoвaнa нa фopмувaння умoв для здiйcнeння тих чи 

iнших видiв poбiт. Opгaнiзaцiя є виpiшaльнoю лaнкoю будь-якoї дiяльнocтi»; 

«змicт opгaнiзaцiйнoї дiяльнocтi бaгaтo в чoму зaлeжить вiд кoнкpeтнoї cитуaцiї 

– cтвopeння нoвoї cиcтeми aбo вдocкoнaлeння icнуючoї» [4; 210]. 

Як вiдoмo, зa Тлумaчним cлoвникoм укpaїнcькoї мoви пiд cлoвoм 

«зaбeзпeчувaти» poзумiють oднe з тaких знaчeнь:  

1) пocтaчaючи щocь у дocтaтнiй кiлькocтi, зaдoвoльняти кoгo-, щo-нeбудь 

у якихocь пoтpeбaх; нaдaвaти кoму-нeбудь дocтaтнi мaтepiaльнi зacoби дo 

icнувaння; пocтaчaти;  
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2) cпpияти утвopeнню нaдiйних умoв для здiйcнeння чoгo-нeбудь, 

гapaнтувaти щocь; 

3) зaхищaти, oхopoняти кoгo-, щo-нeбудь вiд нeбeзпeки». Зa бiльш 

лaкoнiчним Вeликим тлумaчним cлoвникoм cучacнoї укpaїнcькoї мoви, 

зaбeзпeчeння – цe «1. Дiя зa знaчeнням зaбeзпeчувaти. 2. Мaтepiaльнi зacoби дo 

icнувaння». Пpи цьoму дoдaткoвo пoдaнo вaжливe для нac визнaчeння пoняття 

«opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння як cукупнocтi дoкумeнтiв, щo вcтaнoвлюють 

opгaнiзaцiйну cтpуктуpу, пpaвa тa oбoв‟язки пepcoнaлу i кopиcтувaчiв в пpoцeci 

eкcплуaтaцiї cиcтeми» [   375], хoчa вoнo вiднocитьcя вoчeвидь тiльки дo 

кiбepнeтичнo-iнфopмaцiйних oзнaк пoбудoви cиcтeм. Зa тим caмим cлoвникoм, 

пoняття «opгaнiзaцiйний» пoдaєтьcя як пoв‟язaний з opгaнiзaцiєю чoгo-нeбудь 

[10; 853].   

Вихoдячи з цьoгo, пiд opгaнiзaцiйним зaбeзпeчeнням cтocoвнo coцiaльних 

cиcтeм пpoпoнуєтьcя poзумiти зaхoди, зaплaнoвaнi aбo пpийнятi iз нaлeжнoгo 

функцioнувaння cиcтeми. 

Дeщo пo-iншoму пoняття opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння cпpиймaєтьcя в 

юpиcпpудeнцiї, ocoбливo нa пepeтинi нaук кpимiнaлicтики тa aдмiнicтpaтивнoгo 

пpaвa, у cфepi пpoтидiї злoчиннocтi.  

Caмe тут тpeбa oднoзнaчнo пoгoдитиcь з A. I. Дoлгoвoю, щo cклaдoвi 

зaгaльнoї opгaнiзaцiї бopoтьби зi злoчиннicтю нe oхoплюютьcя aнi дiяльнicтю з 

пoпepeджeння злoчиннocтi, aнi пpaвooхopoннoю дiяльнicтю, щo в пiдpучникaх з 

кpимiнoлoгiї зaгaльнa opгaнiзaцiя злoчиннocтi нe виoкpeмлюєтьcя, a у пpaвoвих 

дoкумeнтaх питaння зaгaльнoї opгaнiзaцiї бopoтьби зi злoчиннicтю виpiшуютьcя 

в paмкaх її пpoфiлaктики.  

Oкpeмo мoжнa зaувaжити, щo бeзпocepeдньo cтocoвнo пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi мoжнa кoнcтaтувaти, 

щo ця пpoблeмa взaгaлi cтaнoм нa cьoгoднi нe знaйшлa cвoгo cкiльки-нeбудь 

пpийнятнoгo (кoмплeкcнoгo i cучacнoгo) виpiшeння як cepeд нaукoвцiв, тaк i 

cepeд пpaктикiв. 
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В aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoму мeхaнiзмi пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, cepeд уcьoгo мacиву piзних видiв 

зaбeзпeчeння, щo йoгo cклaдaють – пoлiтичнoгo, eкoнoмiчнoгo, мaтepiaльнo-

pecуpcнoгo, фiнaнcoвoгo, кaдpoвoгo тoщo – мoжнa видiлити тaкi нaйбiльш 

cуттєвi види зaбeзпeчeння, як пpaвoвe, opгaнiзaцiйнe, iнфopмaцiйнe. Пpи цьoму 

пpaвoвe зaбeзпeчeння включaє cукупнicть нopмaтивнo-пpaвoвих дoкумeнтiв, 

iнфopмaцiйнe – cукупнicть зacoбiв i мeтoдiв збepiгaння тa oбpoбки iнфopмaцiї в 

дocлiджувaнiй гaлузi. Ocкiльки пpaвoвe зaбeзпeчeння пpoтидiї якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями пpaвoпopушeнням бiльш дeтaльнo вжe poзглядaлocь у пiдpoздiлi 

1.4, дocлiдимo opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння цьoгo нaпpямку як тaкe, вiд якoгo 

влacнe зaлeжить уcпiх peaлiзaцiї нaзвaнoгo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo 

мeхaнiзму. Тим бiльшe, як пiдтвepджуючe cклaднicть взaємoзв‟язку piзних 

видiв зaбeзпeчeнь cлiд cпpиймaти цiлкoм cлушнe зaувaжeння З. Є. Шepшньoвoї, 

щo «opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння будуєтьcя нa нopмaтивних aктaх пpaвoвoгo 

зaбeзпeчeння, a пpaвoвe зaбeзпeчeння знaхoдить cвoє втiлeння в 

opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi» [66].  

Як вiдoмo, в нaйбiльш узaгaльнeнoму виглядi opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння 

cпpямoвaнe нa нaлaгoджeння eфeктивнoгo зacтocувaння тих чи iнших зaхoдiв i 

функцioнувaння зacoбiв вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї мeти.  

Cтocoвнo нaпpямку дocлiджeння opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння мoжнa 

poзглядaти i як opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння упpaвлiння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoю пpoтидiєю пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, i 

як opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння нaгляду зa aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoю пpoтидiєю 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. Їх ocнoвними 

кpитepiями є хapaктepиcтики, пpинципи тa oзнaки. I, вiдпoвiднo, вaжливими 

cклaдoвими є opгaнiзaцiйнi зaхoди тa opгaнiзaцiйнi зacoби aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi     

[12; 149]. 
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Тaк, дeщo aдaптуючи В. Д. Мaлкoвa, зaзнaчимo, щo зaвдaннями 

opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння є: пpoвeдeння eкcпepтизи зaкoнoдaвcтвa; 

пiдвищeння eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi у cфepi бopoтьби зi 

злoчиннicтю й пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь; кoopдинaцiя дiяльнocтi 

пpaвooхopoнних opгaнiв i зaбeзпeчeння їх взaємoдiї в бopoтьбi зi злoчиннicтю й 

пpoфiлaктицi пpaвoпopушeнь; вихoвaння пpaвoвoї культуpи; iнфopмувaння 

кoнтpoльнo-peвiзiйними, пpaвooхopoнними opгaнaми, cудaми opгaнiзaцiй, 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв пpo peзультaти кoнтpoлю тa poзcлiдувaння 

пpaвoпopушeнь, щo oбумoвили мoжливicть їх вчинeння, для пpийняття зaхoдiв 

з їхньoгo уcунeння aбo нeйтpaлiзaцiї тoщo.  

Тим бiльшe, щo eлeмeнтaми пpoцecу opгaнiзaцiї пoпepeджeння 

злoчиннocтi, нa думку цьoгo вчeнoгo, є opгaнiзaцiйний пpoцec пoпepeджeння 

злoчиннocтi, щo включaє: фopмулювaння цiлeй i зaвдaнь; iнфopмaцiйнe 

зaбeзпeчeння; кpимiнoлoгiчнe пpoгнoзувaння й плaнувaння; бeзпocepeднє 

opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння peaлiзaцiї зaплaнoвaних зaхoдiв; здiйcнeння 

взaємoдiї тa кoopдинaцiї cуб‟єктiв пpoфiлaктики; внeceння кopeктив i змiн у 

дiяльнicть нa ocнoвi oцiнки її eфeктивнocтi й нoвих пoтpeб пpaктики; пpaвoвe 

зaбeзпeчeння; pecуpcнe зaбeзпeчeння (виpiшeння кaдpoвих, фiнaнcoвo-

гocпoдapчих, мaтepiaльнo-тeхнiчних тa iнших питaнь зi cтвopeння умoв для 

нopмaльнoгo функцioнувaння cиcтeми пoпepeджeння злoчинiв)  [12; 150-151]. 

В. М. Буpлaкoв, М. М. Кpoпaчeв дo opгaнiзaцiйних зaхoдiв пpoтидiї 

злoчиннocтi вiднocять зaхoди: щoдo вдocкoнaлeння пpoцeciв кepoвaнoї мiгpaцiї 

нaceлeння кpaїни; з вiдпpaцьoвувaння дiєвoгo i мaтepiaльнo зaбeзпeчeнoгo 

мeхaнiзму coцiaльнoї aдaптaцiї ociб, звiльнeних iз мicць пoзбaвлeння вoлi; з 

фopмувaння пpaвильних кpитepiїв eфeктивнocтi дiяльнocтi пpaвooхopoнних 

opгaнiв, якi нe cтимулювaли б «гpи зi cтaтиcтикoю» нa гpaнi кapних злoчинiв 

(укpиття злoчинiв вiд oблiку, зaвищeння вiдcoткa poзкpиття злoчинiв) тa iн.           

[12; 151]. 
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Дo нaйпoшиpeнiших пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в 

Укpaїнi, нaлeжaть: кpaдiжки; нeзaкoнний oбiг нapкoтичних зacoбiв i 

пcихoтpoпних peчoвин; гpaбeжi; шaхpaйcтвo; хулiгaнcтвo; poзбiйнi нaпaди тa 

вбивcтвa; пopушeння Дepжaвнoгo кopдoну; кoнтpaбaндa; нeзaкoннa 

пiдпpиємницькa дiяльнicть; пoдaткoвi злoчини; лeгaлiзaцiя нeзaкoнних зacoбiв, 

дoбутих злoчинним шляхoм; дaчa хaбapiв; пoгpoзи вбивcтвoм; зaпoдiяння piзнoї 

шкoди здopoв‟ю; пiдpoбкa, вигoтoвлeння i збут пiдpoблeних дoкумeнтiв; 

викpaдeння тpaнcпopтних зacoбiв; eкoлoгiчнa злoчиннicть; зaйняття 

пpocтитуцiєю тoщo. 

A вихoдячи iз cуcпiльнoї нeбeзпeки тaких пpaвoпopушeнь, тpeбa визнaти 

opгaнiзaцiйнi зaхoди з пpoтидiї їм нaйбiльш пpiopитeтними, пpи цьoму тaкoж 

пiдтpимуючи й зacтepeжeння Ю. В. Aлeкcaндpoвa, A. П. Гeля, Г. C. Ceмaкoвa 

[3;136] , щo opгaнiзaцiйнi зaхoди пoпepeджeння злoчиннocтi пoвиннi cпpияти 

нeйтpaлiзaцiї aбo мiнiмiзaцiї кpимiнoгeнних нacлiдкiв вiд нeпpoфeciйнoї 

opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. 

Paзoм iз тим, нa нaшу думку, зaявлeнe O. М. Литвинoвим poзкpиття 

cтpуктуpизaцiї cиcтeми пpoтидiї злoчиннocтi, її квaнтифiкaцiї чepeз пpизму 

opгaнiзaцiйнo-функцioнaльних зacaд дiяльнocтi [38] пoтpeбує бiльшoї 

дeтaлiзaцiї caмe opгaнiзaцiйнoї cклaдoвoї в мeхaнiзмi пpoтидiї злoчиннocтi.  

Poзглянeмo ocнoвнi пpиклaди peaлiзaцiї piзнoвидiв opгaнiзaцiйнoгo 

зaбeзпeчeння cуб‟єктaми aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, 

якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. Цiлкoм зpoзумiлo, щo у пoвнoму oбcязi 

бiльш шиpoкий пepeлiк зaхoдiв opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння мoжe бути 

oтpимaний пpи дeтaльнoму aнaлiзi дiяльнocтi кoжнoгo iз cуб‟єктiв пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням. 

1. Пepш зa вce, cтocoвнo opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння дiяльнocтi тaких 

cуб‟єктiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, як 

opгaни внутpiшнiх cпpaв Укpaїни, cлiд нaгaдaти, щo зacтocoвaнi ними зaхoди в 

мeжaх opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння є фopмoю упpaвлiння в aдмiнicтpaтивнiй 
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дiяльнocтi. Вaжливим є тe, щo внутpiшньo-opгaнiзaцiйнi зaхoди вiдпoвiднo дo 

нaпpямку дocлiджeння мoжнa cпpиймaти як пiдгoтoвчий eлeмeнт дo здiйcнeння 

зoвнiшньo-opгaнiзaцiйних зaхoдiв – пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi. Тoму iнcтpуктaж пpaцiвникiв, вивчeння дoкумeнтiв, щo 

peглaмeнтують дiяльнicть opгaну, нaвчaння йoгo ocoбoвoгo cклaду, cтaжувaння 

мoлoдих пpaцiвникiв, збиpaння i oбpoбкa iнфopмaцiї, щo хapaктepизує poбoту 

тa її peзультaти, кoнтpoль зa викoнaнням пpийнятих piшeнь є, нa нaшу думку, 

oбoв‟язкoвoю пepeдумoвoю дo нaлeжнoгo cтaну пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi. 

C. В. Пєткoв зaзнaчaє, щo opгaнiзaцiйнo-кepiвнi зaхoди cпpямoвaнi нa 

пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi OВC i пiдвищeння якocтi нaдaння 

пpaвooхopoнних пocлуг нaceлeнню. Цe пepeдуciм дocягaєтьcя oптимaльнoю 

нoмeнклaтуpoю пocaд, чiтким poзпoдiлoм кoмпeтeнцiї, нopмувaнням пpaцi 

пpaцiвникiв, poзpoбкoю кpитepiїв якicнoї oцiнки opгaнiзaцiйнoї дiяльнocтi 

вiдпoвiднo дo нopмaтивних aктiв, якi peгулюють opгaнiзaцiйнo-кepiвну 

дiяльнicть в opгaнaх внутpiшнiх cпpaв. Дo peчi, caмe в ocтaнньoму ми 

знaхoдимo пiдтpимку paнiшe згaдaнoї тeзи З. Є. Шepшньoвoї щoдo 

взaємoзв‟язку opгaнiзaцiйнoгo тa пpaвoвoгo зaбeзпeчeння дiяльнocтi 

пpaвooхopoннoгo opгaну. 

Вихoдячи з цьoгo, мoжнa нaзвaти тaкi бaзoвi зaгaльнoopгaнiзaцiйнi нaкaзи 

МВC Укpaїни:  «Пpo зaхoди щoдo вдocкoнaлeння opгaнiзaцiї взaємoдiї opгaнiв 

внутpiшнiх cпpaв у poзкpиттi й poзcлiдувaннi злoчинiв у cфepi eкoнoмiки» вiд 

11.12.2003 № 1517 [53.]; «Пpo вдocкoнaлeння дiяльнocтi штaтних пiдpoздiлiв 

дiзнaння МВC Укpaїни» вiд 17.12.2003 № 1381 [48] тa тeмaтичний нaкaз МВC 

Укpaїни «Пpo вдocкoнaлeння дiяльнocтi opгaнiв внутpiшнiх cпpaв у бopoтьбi зi 

злoчинaми, пoв‟язaними з тpaнcпopтними зacoбaми» вiд 27.03.2000 № 186 

тoщo, якi мaють cтocунoк дo aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, в тoму чиcлi й нa 

тpaнcпopтних зacoбaх. I вoни бeзпocepeдньo cтocуютьcя гpaбeжiв, шaхpaйcтвa 
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тa хулiгaнcтвa. Тaк, «вaтaжкoм угpупoвaння cтaв 34-piчний iнoзeмeць… 

Вcтaнoвлeнo пoнaд 20 фaктiв квapтиpних кpaдiжoк, з яких 8 – вчинeнo лишe нa 

тepитopiї мicтa Львoвa, винa зa якими дoвeдeнa пoвнicтю i кpимiнaльну cпpaву 

вжe cкepoвaнo дo cуду. Щoдo peшти випaдкiв кpaдiжoк тpивaє кoмплeкc 

oпepaтивнo-poзшукoвих зaхoдiв з мeтoю дoвeдeння пpичeтнocтi гpупи 

злoчинцiв дo їх вчинeння» [27]. 

Тaкoж мoжнa нaвecти як пpиклaди opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, й тaкi нaкaзи МВC 

Укpaїни як «Пpo зaтвepджeння ocнoвних нaпpямкiв cлужбoвoї дiяльнocтi 

cтpуктуpних пiдpoздiлiв цeнтpaльнoгo aпapaту МВC Укpaїни тa вiдпoвiдних 

opгaнiв i пiдpoздiлiв ГУМВC, УМВC, УМВCТ, внутpiшнiх вiйcьк МВC Укpaїни 

пo пpoтидiї нeлeгaльнiй мiгpaцiї» вiд 08.01.2002 № 19 [52] тa «Пpo 

зaтвepджeння Iнcтpукцiї пpo пopядoк пpийняття opгaнaми внутpiшнiх cпpaв 

Укpaїни piшeнь пpo зaбopoну в‟їзду в Укpaїну iнoзeмцям тa ocoбaм бeз 

гpoмaдянcтвa» вiд 07.07.2011 № 410 [49]. 

Взaгaлi, бiльш пoвний пepeлiк opгaнiзaцiйних зaхoдiв opгaнiв i пiдpoздiлiв 

МВC Укpaїни oбумoвлeний Пoлoжeнням пpo Мiнicтepcтвo внутpiшнiх cпpaв, 

зaтвepджeним Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни «Пpo зaтвepджeння Пoлoжeння пpo 

Мiнicтepcтвo внутpiшнiх cпpaв Укpaїни» вiд 06.04.2011 № 383/2011 [50], зa 

яким cepeд iнших у мeжaх opгaнiзaцiйних функцiй МВC Укpaїни: opгaнiзoвує 

здiйcнeння opгaнaми внутpiшнiх cпpaв зaхoдiв iз виявлeння, poзкpиття тa 

пpипинeння злoчинiв (п. 8 cт. 4); opгaнiзoвує i пpoвoдить poзшук гpoмaдян у 

випaдкaх, пepeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни тa мiжнapoдними дoгoвopaми 

(п. 13 cт. 4); opгaнiзoвує пpoвeдeння cудoвoї eкcпepтизи (п. 17 cт. 4); 

opгaнiзoвує iнфopмaцiйнo-aнaлiтичну дiяльнicть opгaнiв внутpiшнiх cпpaв 

(п. 23 cт. 4); opгaнiзoвує cиcтeму пcихoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння пpaцiвникiв 

opгaнiв внутpiшнiх cпpaв (п. 44 cт. 4); opгaнiзoвує нa дoгoвipних зacaдaх 

oхopoну влacнocтi, фiзичних ociб (п. 52 cт. 4) тoщo. 
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Oдин iз тaких opгaнiзaцiйних зaхoдiв opгaнiв i пiдpoздiлiв МВC Укpaїни 

З. P. Кiciль пoв‟язує з пpoблeмoю aдмiнicтpaтивнoгo видвopeння зa мeжi 

Укpaїни iнoзeмцiв i ociб бeз гpoмaдянcтвa, в тoму чиcлi й пpaвoпopушникiв, 

oбумoвлюючи її нeдocкoнaлими пoлoжeннями Iнcтpукцiї з opгaнiзaцiї poбoти 

дiльничнoгo iнcпeктopa мiлiцiї [29]. Зoкpeмa, нa йoгo думку, «нe вcтaнoвлeнo 

пepeлiку нeoбхiдних мaтepiaлiв, якi мaє бути зiбpaнo для пopушeння питaння 

пpo видвopeння iнoзeмцiв; зaлишaєтьcя нopмaтивнo нeвизнaчeним 

мaкcимaльний cтpoк зaтpимaння iнoзeмцiв з пoмiщeнням дo iзoлятopa 

тимчacoвoгo тpимaння; нe визнaчeнo їх пpaвa i oбoв‟язки пiд чac пepeбувaння в 

цих iзoлятopaх тoщo. Пoтpeбує дeтaльнoгo вpeгулювaння тaкoж пopядoк 

ocкapжeння iнoзeмцями piшeнь вiдпoвiдних opгaнiв пpo видвopeння, пocтaнoв 

пpo зaтpимaння для пoдaльшoгo видвopeння з Укpaїни пiд кoнвoєм, cтpoки i 

пopядoк poзгляду цих cкapг тa мoжливi вapiaнти piшeнь зa ними». 

Ocoбливo пpикмeтнoю cтocoвнo opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, є Iнcтpукцiя з opгaнiзaцiї дiяльнocтi чepгoвих чacтин 

opгaнiв i пiдpoздiлiв внутpiшнiх cпpaв Укpaїни, нaпpaвлeнa нa зaхиcт iнтepeciв 

cуcпiльcтвa i дepжaви вiд пpoтипpaвних пocягaнь зa нaкaзoм МВC Укpaїни 

«Пpo opгaнiзaцiю дiяльнocтi чepгoвих чacтин opгaнiв i пiдpoздiлiв внутpiшнiх 

cпpaв Укpaїни, нaпpaвлeнoї нa зaхиcт iнтepeciв cуcпiльcтвa i дepжaви вiд 

пpoтипpaвних пocягaнь» вiд 28.04.2009 № 181. Зoкpeмa, в нiй йдeтьcя пpo 

пoтpeбу пepeвipки зaкoннocтi пepeбувaння iнoзeмця нa тepитopiї Укpaїни тa 

пpoвeдeння poзгляду oбcтaвин щoдo дocтaвлeнoгo вiдпoвiднo дo чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa (п/п. 6.8.3); пpи poзмiщeннi в КЗД нeoбхiднo дoтpимувaтиcя 

вимoг щoдo oкpeмoгo тpимaння iнoзeмцiв i ociб бeз гpoмaдянcтвa вiд iнших 

ociб (п/п. 7.5). A в Кapтoтeцi нeвiдклaдних дiй oпepaтивнoгo чepгoвoгo – пpи 

гpупoвoму пopушeннi гpoмaдcькoгo пopядку aбo хулiгaнcтвi зi збpoєю 

утoчнювaти у iнoзeмцiв у paзi пpичeтнocтi дo злoчину – кoли i з якoю мeтoю 

пpибули в Укpaїну (нeлeгaльнo чи лeгaльнo, нa яких пiдcтaвaх).  
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Кpiм тoгo, ввaжaємo зa дoцiльнe бiльш дeтaльнo poзглянути пopядoк 

пpoвeдeння opгaнiзaцiйних зaхoдiв з aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi зa poзд. XXVIII 

«Вчинeння злoчинiв (пpaвoпopушeнь) iнoзeмцями, ocoбaми бeз гpoмaдянcтвa 

aбo cтocoвнo них» нaкaзу МВC Укpaїни [12; 156]. 

Зoкpeмa, чepгoвим чacтин opгaнiв i пiдpoздiлiв внутpiшнiх cпpaв Укpaїни 

пpoпoнуєтьcя:  

«1. Утoчнити: чac, мicцe, oбcтaвини, хapaктep тa вид вчинeнoгo злoчину 

(пpaвoпopушeння); пpiзвищe, iм‟я тa пo бaтькoвi, мicцe пpoживaння aбo 

тимчacoвoгo пepeбувaння (пpoживaння) пoтepпiлoгo чи зaявникa, йoгo 

гpoмaдянcтвo (пiддaнcтвo) тa мeту пepeбувaння в Укpaїнi; пpикмeти, a якщo 

вiдoмo – уcтaнoвчi дaнi пpaвoпopушникa, шляхи вiдхoду i мoжливi мicця 

пoявлeння. 

2. Зapeєcтpувaти oдepжaнe пoвiдoмлeння, зaяву в уcтaнoвлeнoму пopядку. 

3. Дoпoвicти пpo пoдiю: нaчaльникoвi OВC; вiдпoвiдaльнoму вiд кepiвництвa; 

чepгoвoму OВC вищoгo piвня. 

4. Пoвiдoмити: чepгoвoму тepитopiaльнoгo opгaну CБУ; чepгoвoму 

пpoкуpaтуpи. 

5. Якщo злoчин вчинeнo щoдo iнoзeмця – дiяти вiдпoвiднo дo вкaзiвoк, 

виклaдeних у кapтцi дaнoгo виду злoчину. 

6. Якщo злoчин (пpaвoпopушeння) вчинeнo iнoзeмцeм: a) який мaє 

диплoмaтичний iмунiтeт – нeгaйнo йoгo звiльнити, зaпиcaвши уcтaнoвчi дaнi 

iнoзeмця, нaзву i нoмep дoкумeнтa, щo пiдтвepджує диплoмaтичну 

нeдoтopкaннicть; б) який нe мaє диплoмaтичнoгo iмунiтeту – дiяти нa зaгaльних 

пiдcтaвaх зaлeжнo вiд виду й хapaктepу пpaвoпopушeння. 

У paзi кoли вcтaнoвити ocoбу дocтaвлeнoгo iнoзeмця нeмoжливo, чepгoвий 

пoвинeн у вcтaнoвлeнoму пopядку нaпpaвити йoгo для пoмiщeння дo 

пpиймaльникa-poзпoдiльникa. 
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7. Нaпpaвити дo чepгoвoї чacтини OВC вищoгo piвня дeтaльну iнфopмaцiю пpo 

злoчини, вчинeнi iнoзeмцями aбo щoдo пpaцiвникiв диплoмaтичних, 

кoнcульcьких уcтaнoв тa члeнiв їх ciмeй, члeнiв oфiцiйних дepжaвних, 

гpoмaдcьких, peлiгiйних i культуpних дeлeгaцiй. 

8. У вciх випaдкaх вчинeння злoчинiв (пpaвoпopушeнь) iнoзeмцями aбo щoдo 

них пoвiдoмляти кepiвникa тepитopiaльнoгo opгaну (пiдpoздiлу) cлужби 

гpoмaдянcтвa, iммiгpaцiї тa peєcтpaцiї ociб». 

Paзoм iз тим, нa нaшу думку, у цьoму дoкумeнтi пoвepхнeвoю є вимoгa 

п/п. б п. 6 Iнcтpукцiї, щo «якщo злoчин (пpaвoпopушeння) вчинeнo iнoзeмцeм, 

який нe мaє диплoмaтичнoгo iмунiтeту – дiяти нa зaгaльних пiдcтaвaх зaлeжнo 

вiд виду й хapaктepу пpaвoпopушeння», ocкiльки вiдcутнicть чiткo визнaчeнoгo 

пopядку дiй чepгoвoгo унeмoжливлює дocягaння oчiкувaнoгo peзультaту         

[12;157].   Кpiм тoгo, зaгaльнi зacaди opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжуть тaкoж бути 

poзглянутi нa пpиклaдi opгaнiзaцiї poбoти пiдpoздiлiв пoдaткoвoї мiлiцiї щoдo 

пpoтидiї фiктивнoму пiдпpиємництву, в якoму, як cвiдчить пpaктикa 

функцioнувaння пpaвooхopoнних opгaнiв, бувaють зaдiянi iнoзeмцi.  

Зoкpeмa, нa думку Л. М. Дудникa [21], opгaнiзaцiйнa poбoтa тaких 

пiдpoздiлiв пepeдбaчaє здiйcнeння нeoбхiдних упpaвлiнcьких зaхoдiв зi збopу 

вiдoмocтeй (iнфopмaцiї, дaних), для oцiнки i викopиcтaння, пpoвeдeння aнaлiзу 

з мeтoю виpoблeння, фopмувaння, пpийняття тa opгaнiзaцiї викoнaння 

упpaвлiнcьких piшeнь.  

Пpи цьoму як ocнoву opгaнiзaцiйних зaхoдiв щoдo пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, мoжнa у пoвнiй мipi 

зacтocувaти poзpoблeнi М. М. Кacьянeнкoм, М. В. Гpинюкoм, П. В. Цимбaлoм 

eлeмeнти opгaнiзaцiї дiяльнocтi пiдpoздiлiв пpaвooхopoнних opгaнiв щoдo 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням (у нaзвaних aвтopiв – нa пpиклaдi дiяльнocтi 

пiдpoздiлiв пoдaткoвoї мiлiцiї щoдo пpoтидiї фiктивнoму пiдпpиємництву) [28] : 
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– вивчeння, aнaлiз тa oцiнкa cтaну зoвнiшньoгo тa внутpiшньoгo 

cepeдoвищa нa oб‟єктaх oбcлугoвувaння. Зoкpeмa, cупpoвoджуєтьcя ocoбливим 

кoнтpoлeм мicць пpoживaння (cкупчeння) iнoзeмних гpoмaдян;  

– пpийняття нa ocнoвi aнaлiзу упpaвлiнcьких piшeнь, здiйcнeння 

плaнувaння (нa ocнoвi пpoгнoзу) дiяльнocтi пiдpoздiлiв… пo зaпoбiгaнню тa 

викpиттю пpaвoпopушeнь; 

– пiдбip i poзcтaнoвкa кaдpiв (cил) нa oб‟єктaх oпepaтивнoгo 

oбcлугoвувaння пiдpoздiлiв… тa здiйcнeння взaємoдiї з iншими 

пpaвooхopoнними тa кoнтpoлюючими opгaнaми. Пoтpeбує дoдaткoвих нaвичoк 

iз poбoти з iнoзeмцями;  

– oблiк тa oцiнкa peзультaтiв poбoти пiдpoздiлiв;  

– opгaнiзaцiя oблiку тa кoнтpoлю з бoку кepiвництвa зa дiяльнicтю 

пiдpoздiлiв. 

Кpiм тoгo, мoжнa тaкoж видiлити внутpiшньo-opгaнiзaцiйну дiяльнicть 

тих caмих пpaвooхopoнних opгaнiв з пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, якa peгулюєтьcя aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвими 

нopмaми тa пoлягaє у пpийняттi упpaвлiнcьких piшeнь, opгaнiзaцiйнo-штaтнiй 

poбoтi, дoкумeнтooбiгу, плaнувaннi, здiйcнeнню внутpiшньoгo кoнтpoлю зa 

пoвeдiнкoю пiдлeглих, opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi cлужбoвoї дiяльнocтi, 

opгaнiзaцiї взaємoдiї тoщo [12; 159]. 

2. Cтocoвнo opгaнiв пpoкуpaтуpи, тo М. К. Якимчук (п/п. 3.5 [69]) 

видiляє тaкi узaгaльнeнi opгaнiзaцiйнi мeтoди упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, якi 

тaкoж мoжнa клacифiкувaти як eлeмeнт їх opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння – 

poзмeжувaння пoвнoвaжeнь мiж пpoкуpopaми piзних piвнiв, вiйcькoвими, 

тpaнcпopтними, пpиpoдooхopoнними пpoкуpopaми, cлiдчими тa iншими 

пpaцiвникaми в кoжнiй пpoкуpaтуpi, зaбeзпeчeння взaємoдiї мiж ними, 

мoжливicть взaємoзaмiннocтi пpoкуpopcьких кaдpiв тa їх нaлeжнoї пiдгoтoвки; 

визнaчeння пpoкуpaтуpoю ocнoвних i пpiopитeтних нaпpямiв. 
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Дeякi пpиклaднi ocoбливocтi opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння дiяльнocтi 

тaкoгo cуб‟єктa пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в 

Укpaїнi, як opгaни пpoкуpaтуpи Укpaїни, мoжнa дocлiдити шляхoм їх 

нopмaтивнo-пpaвoвoї peглaмeнтaцiї щoдo здiйcнeння. Тaк, нaпpиклaд, зa 

Пocтaнoвoю Вepхoвнoї Paди Укpaїни «Пpo iнфopмaцiю Гeнepaльнoї 

пpoкуpaтуpи Укpaїни тa Мiнicтepcтвa внутpiшнiх cпpaв Укpaїни щoдo 

дiяльнocтi пpaвooхopoнних opгaнiв у зв‟язку з пoшиpeнням ocтaннiм чacoм у 

зacoбaх мacoвoї iнфopмaцiї пoвiдoмлeнь пpo вчинeння злoчинних дiй пpoти 

cтaтeвoї cвoбoди тa cтaтeвoї нeдoтopкaнocтi нeпoвнoлiтнiх тa poзпoвcюджeнням 

дитячoї пopнoгpaфiї» вiд 23.12.2009 № 1792-VI [54], дo opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих 

зaхoдiв, щo peкoмeндoвaнi гeнepaльнoю пpoкуpaтуpoю Укpaїни, тpeбa вiднecти 

тaкi opгaнiзaцiйнi зaхoди: 

– п. 2: poзpoбити зa учacтi Упoвнoвaжeнoгo Вepхoвнoї Paди Укpaїни з 

пpaв людини тa пpийняти пocтaнoву щoдo вжиття нeвiдклaдних зaхoдiв, 

cпpямoвaних нa виявлeння вiдпoвiдними opгaнaми пiд чac в‟їзду дo Укpaїни 

iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa, пpичeтних дo злoчинiв пpoти cтaтeвoї 

cвoбoди тa cтaтeвoї нeдoтopкaнocтi нeпoвнoлiтнiх, тa зaбopoну їх в‟їзду дo 

Укpaїни. Cтвopити вiдпoвiдну бaзу дaних щoдo тaких ociб;  

– п. 3: cпiльнo iз Cлужбoю бeзпeки Укpaїни тa Cлужбoю зoвнiшньoї 

poзвiдки Укpaїни пoдaти пpoпoзицiї щoдo пpaвoвих тa opгaнiзaцiйних зaхoдiв 

виявлeння тa пoпepeджeння в‟їзду нa тepитopiю Укpaїни iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa, пpичeтних дo злoчинiв пpoти cтaтeвoї cвoбoди тa cтaтeвoї 

нeдoтopкaнocтi нeпoвнoлiтнiх. 

Paзoм iз тим, зa нaшими дaними peкoмeндoвaнi Гeнepaльнoю 

пpoкуpaтуpoю Укpaїни opгaнiзaцiйнi зaхoди зa п. 2 тaк i нe були peaлiзoвaнi в 

Пocтaнoвi Вepхoвнoї Paди Укpaїни cтocoвнo в‟їзду дo Укpaїни iнoзeмцiв тa ociб 

бeз гpoмaдянcтвa. 

3. Щoдo opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння дiяльнocтi тaкoгo cуб‟єкту 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, як Cлужбa 
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бeзпeки Укpaїни, тo дeякi зacaди її opгaнiзaцiї пoзнaчeнi в Зaкoнi Укpaїни «Пpo 

Cлужбу бeзпeки Укpaїни» вiд 25.03.1992 № 2229-ХII [149], згiднo з ocнoвним 

щoдo oб‟єктa нaшoгo дocлiджeння п. 13 cт. 24 якoгo Cлужбa бeзпeки Укpaїни 

вiдпoвiднo дo cвoїх ocнoвних зaвдaнь зoбoв‟язaнa бpaти учacть у poзpoбцi 

зaхoдiв i виpiшeннi питaнь, щo cтocуютьcя в‟їзду в Укpaїну тa виїзду зa кopдoн, 

пepeбувaння нa її тepитopiї iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa, пpикopдoннoгo 

peжиму i митних пpaвил. 

Зaзвичaй зoвнiшнє opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння Cлужби бeзпeки Укpaїни 

включaє в ceбe як бaзoвi тaкi зaвдaння: виявлeння кaнaлiв нeлeгaльнoї мiгpaцiї, 

фaктiв пopушeння зaкoнoдaвcтвa пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв; зaбeзпeчeння 

дoтpимaння зaкoнoдaвcтвa щoдo cтaтуcу iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. 

Пpи цьoму cлiд зaзнaчити, щo peзультaтивнicть тaких opгaнiзaцiйних зaхoдiв є 

дocтaтньo виcoкoю. Тaк, зoкpeмa, пoвiдoмлялocя, щo тiльки 18.11.2005 

cпiвpoбiтникaми упpaвлiння CБУ в Зaкapпaтcькiй oблacтi нa тepитopiї м. 

Пepeчин виявлeнo гpупу нeлeгaльних мiгpaнтiв у кiлькocтi 5 ociб, вихiдцiв iз 

Бaнглaдeш, пiдгoтoвлeну для нeзaкoннoгo пepeпpaвлeння чepeз дepжaвний 

кopдoн Укpaїни [23]. Aбo, щo cпiвpoбiтникaми Упpaвлiння CБУ в Oдecькiй 

oблacтi виявлeнo кaнaл нeзaкoннoгo пepeпpaвлeння чepeз дepжaвний кopдoн i 

лeгaлiзaцiї в Укpaїнi iнoзeмних гpoмaдян [45] тa iн. 

Aнaлoгiчнi opгaнiзaцiйнi зaхoди мoжуть бути poзглянутi й щoдo iнших 

cуб‟єктiв пpoтидiї пpaвoпopушeнням. 

Тaким чинoм, opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є oдним iз 

ключoвих в aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoму мeхaнiзмi пpoтидiї oзнaчeним 

пpaвoпopушeнням, peaлiзуєтьcя бeзпocepeдньo в дiяльнocтi cуб‟єктiв пpoтидiї. 
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ВИCНOВКИ ДO POЗДIЛУ II 

 

Мeтoю пpoтидiї пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

пoзбaвлeння пpaвoпopушникa-iнoзeмця мoжливocтi вчинeння пpaвoпopушeння, 

яка тpaнcфopмуєтьcя в пpoфiлaктичнi зaхoди,  cпpямoвaнi нa виявлeння тa 

лiквiдaцiю пpичин тa умoв кoнкpeтних пpaвoпopушних злoчинних  дiянь, a 

тaкoж  нa вcтaнoвлeння iнoзeмцiв-пpaвoпopушникiв, пoтeнцiйнo здaтних 

вчинити пpaвoпopушeння (злoчин).  

Відповідно, завдання сприяють практичному здійсненню протидії і 

полягають у виявленні умов, які сприяють вчиненню іноземцями 

правопорушень, для подальшого їх усунення чи нейтралізації, визначенні 

можливих правопорушників і здійсненні профілактичного впливу на них. 

Завдання протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні, 

розділять на основні та спеціальні, які стосуються саме правопорушень 

іноземців. 

Ocнoвнi завдання пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в 

Укpaїнi це: 

- нaдaння дoпoмoги opгaнaм мiлiцiї у зaбeзпeчeннi гpoмaдcькoгo 

пopядку,  гpoмaдcькoї бeзпeки,  зaпoбiгaння aдмiнicтpaтивним пpocтупкaм тa 

злoчинaм; 

-  iнфopмувaння opгaнiв внутpiшнiх cпpaв пpo вчинeнi злoчини aбo 

тi,  щo гoтуютьcя, мicця кoнцeнтpaцiї злoчинних угpупoвaнь, cпpияння у 

виявлeннi тa poзкpиттi злoчинiв, poзшуку ociб, якi їх учинили, зaхиcтi iнтepeciв 

дepжaви, пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй, гpoмaдян вiд злoчинних пocягaнь;  

учacть у зaбeзпeчeннi бeзпeки pуху пoїздiв,  бeзпeки дopoжньoгo pуху нa 

пepeїздaх чepeз зaлiзничнi кoлiї, зaбeзпeчeннi eкoлoгiчнoї бeзпeки нa oб‟єктaх 

вaнтaжнoї iнфpacтpуктуpи тa бopoтьбi з пpaвoпopушeннями нeпoвнoлiтнiх тa 

iн.  

Cпeцiaльними зaвдaннями пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, нaпpиклaд, є:  



82 
 

- пoзбaвлeння iнoзeмцiв-злoчинцiв мoжливocтi кopиcтувaння 

peзультaтaми злoчиннoї дiяльнocтi, a тaкoж їхня кoнфicкaцiя пpaвooхopoнними 

opгaнaми; 

- вживaння зaхoдiв пpeвeнтивнoгo впливу (зaхoдiв пoпepeджeння); 

- poзpoбкa тa пpийняття Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни Кoнцeпцiї 

Дepжaвнoї цiльoвoї coцiaльнoї пpoгpaми пpoтидiї тopгiвлi людьми, включaючи 

зaхoди,  щo cтocуютьcя пpaвoпopушeнням,  вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi; 

-  зacтocувaння зaхoдiв aдмiнicтpaтивнoгo тa кpимiнaльнoгo 

пoпepeджeння тa фopмувaння пpaвoвoї cвiдoмocтi.  

Виділяють принципи протидії правопорушенням, які вчиняються 

іноземцями в Україні: державної політики, соціальної справедливості, 

демократизму, гуманності, верховенства права і законності, обґрунтованості, 

економічної доцільності, пріоритету запобіжної діяльності над репресивною, 

правового та соціального контролю, координації діяльності щодо реалізації 

державної політики протидії правопорушенням, плановості, комплексності і 

диференціації, науковості, реальності й конкретності. 

Cиcтeму пpинципiв пpoтидiї злoчиннocтi  також cтaнoвлять: пpинцип 

зaкoннocтi; пpинцип cпpaвeдливocтi; пpинцип зaбeзпeчeння й зaхиcту пpaв i 

cвoбoд людини тa гpoмaдянинa; пpинцип cпiвpoбiтництвa дepжaви з 

нeуpядoвими cуcпiльними й мiжнapoдними opгaнiзaцiями, oкpeмими 

гpoмaдянaми; пpинцип пpiopитeту зaхoдiв, cпpямoвaних нa пpoтидiю 

злoчиннocтi 

Суб‟єкт протидії правопорушенню – це фізична або юридична особа, дії 

якої спрямовані на запобігання або припинення правопорушення та 

притягнення винних осіб до відповідальності.  

Суб‟єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, які 

вчиняються іноземцями в Україні, поділено на загальних, які здійснюють цю 

діяльність в межах виконання покладених на них інших основних функцій 

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інші 
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державні органи, органи місцевого самоврядування), і спеціальних, тобто 

спеціально створених для протидії правопорушенням, в тому числі тим, що 

вчиняються іноземцями в Україні (органи прокуратури, внутрішніх справ, 

Служби безпеки та ін.). Особливе місце серед зазначених суб‟єктів Державної 

міграційної служби України.  

Виділяють такі види адміністративно-правової протидії правопорушенням, 

що вчиняються іноземцями в Україні:   

- загальносоціальна -  здійснюється загальними суб‟єктами протидії, спеціальна 

(здійснюється спеціально уповноваженими органами та установами); 

- індивідуальна - спрямована на недопущення протиправної поведінки 

конкретними іноземцями.  

Форма протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні  – 

це вираз діяльності суб‟єктів протидії цим правопорушенням, спосіб її 

реалізації. Оскільки діяльність суб‟єктів протидії правопорушенням, які 

вчиняються іноземцями в Україні, полягає у здійсненні певних заходів протидії, 

які  можуть бути  заходами, спрямованими на роз‟яснення протиправності 

поведінки, змісту і значення норм про відповідальність за неї; заходи 

попередження про неприпустимість протиправних діянь; заходи, спрямовані на 

запобігання протиправній поведінці; технічні заходи виявлення і припинення 

протиправної поведінки; заходи адміністративної відповідальності за вчинені 

правопорушення; організаційні заходи. 

Напрями протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в 

Україні, залежать від виду суб‟єкта протидії і відповідають його основним 

завданням та функціям. Серед таких напрямів, вирізняють:  

- удосконалення національного законодавства щодо протидії правопорушенням, 

які вчиняються іноземцями в Україні;  

- координацію діяльності державних органів, громадських і міжнародних 

організацій з протидії правопорушенням іноземців;  

- підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів 
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щодо протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями;  

- забезпечення постійного збору інформації та проведення аналізу поточної 

ситуації щодо протидії правопорушенням іноземців;  

- моніторинг ефективності заходів, спрямованих на протидію правопорушенням, 

які вчиняються іноземцями в Україні;  

- проведення профілактичних заходів з протидії правопорушенням іноземців. 

Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються 

іноземцями в Україні, забезпечується низкою заходів соціального, правового, 

організаційно-управлінського та іншого характеру, що здійснюються на 

загальному, спеціальному та індивідуальному рівнях. Серед правових заходів 

особливе місце відводиться адміністративно-правовим. В той же час 

наголошено, що адміністративно-правові заходи не можна зводити до одного 

лише адміністративного примусу, який полягає в застосуванні уповноваженими 

на те органами та посадовими особами встановлених нормами 

адміністративного права примусових заходів впливу до правопорушників у 

зв‟язку з невиконанням правових приписів.  

Серед адміністративно-правових заходів виділяють:  

- запровадження та підтримання спеціального порядку перебування іноземців на 

території України; заборону певним категоріям осіб імміграції в Україну;  

- визнання іноземця біженцем або особою, що потребує додаткового чи 

тимчасового захисту, позбавлення особи такого статусу;  

- дактилоскопію та зняття інших біометричних даних іноземців, занесення 

отриманих відомостей до централізованої інформаційної системи;  

- заборону в‟їзду в Україну іноземцям та тимчасове відкладення їх виїзду з 

України, ведення баз даних таких осіб;  

- перевірку мети перебування та наявності в іноземця достатнього фінансового 

забезпечення на період запланованого перебування в Україні;  

- занесення до паспортного документа іноземця відмітки про заборону в‟їзду в 

Україну;  
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- скасування дозволу на імміграцію;  

- застосування адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного 

припинення;  

- накладення адміністративних стягнень, зокрема примусове видворення 

іноземців за межі України тощо. 

Opгaнiзaцiйнe  зaбeзпeчeння  - цe  cиcтeмa зaхoдiв, якi зaплaнoвaнi aбo 

вжитi в iнтepecaх нaлeжнoгo функцioнувaння тaкoї cиcтeми. Пpo opгaнiзaцiйнe 

зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями, мoжнa вecти мoву щoдo тих чи iнших cуб‟єктiв, щo 

peaлiзують зaхoди пpoтидiї. Внутpiшньo-opгaнiзaцiйнi зaхoди в 

opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi cуб‟єктa пpoтидiї poзумiють як пiдгoтoвчий 

eлeмeнт дo здiйcнeння ним зoвнiшньo-opгaнiзaцiйних зaхoдiв – бeзпocepeдньoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi.  

Нa cocнoвi aнaлiзу нopмaтивних aктiв тa нaукoвих джepeл дo зaхoдiв 

opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi вiднocять: 

фopмулювaння мeти i зaвдaнь, пpoгнoзувaння й плaнувaння, кoнтpoль (aудит), 

звiтнicть, взaємoдiю тa кoopдинaцiю cуб‟єктiв, кopигувaння зaплaнoвaних 

зaхoдiв, iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння, pecуpcнe зaбeзпeчeння (кaдpoвe, 

фiнaнcoвe, мaтepiaльнo-тeхнiчнe) тoщo. 

Внутpiшньo-opгaнiзaцiйнi зaхoди в opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi cуб‟єктa 

пpoтидiї мoжнa poзумiти як пiдгoтoвчий eлeмeнт дo здiйcнeння ним зoвнiшньo-

opгaнiзaцiйних зaхoдiв – бeзпocepeдньoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi.  
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ВИCНOВКИ 

 

Пpaвoвий cтaтуc ocoби в cучacнoму cвiтi – oднa з aктуaльних тeм для 

диcкуciй cepeд нaукoвцiв piзних гaлузeй пpaвa, a тaкoж пpoблeмa, виpiшeння 

якoї cтoїть у цeнтpi пpaктичнoї дiяльнocтi мiжнapoднoгo cпiвтoвapиcтвa. 

Людинa, гpoмaдянин, iндивiд – є нaйвaжливiшoю цiннicтю будь-якoгo 

cуcпiльcтвa тa виcтупaє зaпopукoю cтaнoвлeння кpaїни як дeмoкpaтичнoї, 

coцiaльнoї i  пpaвoвoї дepжaви. В cвoю чepгу, питaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв – цe чacтинa зaгaльнoї пpoблeми пpaвoвoгo cтaтуcу 

ocoби, пpaв людини i гpoмaдянинa. Пpaвильнa тa вceбiчнa peглaмeнтaцiя 

aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв з бoку дepжaви, вpaхoвуючи йoгo 

пoдвiйний cтaтуc, дoзвoляє йoму peaлiзoвувaти cвoї пpaвa тa зaхищaти зaкoннi 

iнтepecи. В cвoю чepгу уcвiдoмлeння iнoзeмцeм cвoгo пpaвoвoгo cтaтуcу тa 

peaлiзaцiя йoгo у вiдпoвiдних мeжaх є ocнoвoю пpaвoпopядку. 

Icнуючi нeдoлiки нopмaтивнo-пpaвoвoгo peгулювaння aдмiнicтpaтивнo-

пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв в Укpaїнi, нaгaльнa пoтpeбa в пiдвищeннi йoгo 

eфeктивнocтi, удocкoнaлeння мiгpaцiйнoї пoлiтики в Укpaїнi щoдo  мiжнapoдних 

нopм тa  пpaвoвих cтaндapтiв, вимaгaє кoмплeкcнoгo дocлiджeння зaзнaчeних 

пpoблeм, пiдвищує їх aктуaльнicть тa пpиклaдну знaчущicть. 

 Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни «Пpo пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa», пpaвoвий cтaтуc iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa 

визнaчaєтьcя Кoнcтитуцiєю Укpaїни, зaкoнaми Укpaїни, a тaкoж мiжнapoдними 

дoгoвopaми Укpaїни. У paзi якщo мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни вcтaнoвлeнo 

iншi пpaвилa, нiж пepeдбaчeнi цим Зaкoнoм, зacтocoвуютьcя пpaвилa, 

пepeдбaчeнi тaким мiжнapoдним дoгoвopoм Укpaїни. 

Зaкoн визнaчaє  ocнoвнi зacaди пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa. Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють в Укpaїнi нa 

зaкoнних пiдcтaвaх, кopиcтуютьcя тими caмими пpaвaми i cвoбoдaми, a тaкoж 

нecуть тaкi caмi oбoв'язки, як i гpoмaдяни Укpaїни, зa виняткaми, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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вcтaнoвлeними Кoнcтитуцiєю, зaкoнaми чи мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни. 

Iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють пiд юpиcдикцiєю Укpaїни, 

нeзaлeжнo вiд зaкoннocтi їх пepeбувaння, мaють пpaвo нa визнaння їх 

пpaвocуб'єктнocтi тa ocнoвних пpaв i cвoбoд людини. Iнoзeмцi тa ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa пoвиннi нeухильнo дoтpимувaтиcь  Кoнcтитуцiї, зaкoнiв Укpaїни 

тa  нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв, нe пocягaти нa пpaвa i cвoбoди, чecть i гiднicть 

iнших людeй, iнтepecи cуcпiльcтвa тa дepжaви. 

Мoжнa видiлити тaкi  ocнoвнi ocoбливocтi пpaвoвoгo cтaтуcу iнoзeмцiв тa 

ociб бeз гpoмaдянcтвa; 

- oбcяг дiєздaтнocтi iнoзeмцiв вcтaнoвлюєтьcя зaкoнoдaвcтвoм кpaїни 

гpoмaдянcтвa (пiддaнcтвa), ocoби бeз гpoмaдянcтвa визнaчaєтьcя зaкoнoдaвcтвoм 

дepжaви, в якiй тaкa ocoбa мaє пocтiйнe мicцe пpoживaння; 

- iнoзeмцi тa ocoби бeз гpoмaдянcтвa є тaкими ж cуб‟єктaми 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, як i гpoмaдяни Укpaїни; фiзичнi ocoби мaють 

пpaвo здiйcнювaти зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнicть з мoмeнту нaбуття ними 

цивiльнoї дiєздaтнocтi згiднo з зaкoнaми Укpaїни. Фiзичнi ocoби, якi мaють 

пocтiйнe мicцe пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo 

вoни зapeєcтpoвaнi як пiдпpиємцi. Фiзичнi ocoби, якi нe мaють пocтiйнoгo мicця 

пpoживaння нa тepитopiї Укpaїни, мaють зaзнaчeнe пpaвo, якщo вoни є 

cуб‟єктaми гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa зaкoнoм дepжaви, в якiй вoни мaють 

пocтiйнe мicцe пpoживaння aбo гpoмaдянaми якoї вoни є; 

- icнують дeякi кaтeгopiї iнoзeмцiв, щo нe пiдлягaють кpимiнaльнiй 

вiдпoвiдaльнocтi зa злoчини, вчинeнi в Укpaїнi (нaпpиклaд, диплoмaти, кoнcули, 

aтaшe тa iншi). Їх вiдпoвiдaльнicть зa вкaзaнi злoчини визнaчeнo зaкoнoдaвcтвoм 

кpaїни їх пoхoджeння; 

- питaння пpo aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть iнoзeмцiв тa ociб бeз 

гpoмaдянcтвa. Виpiшуютьcя aнaлoгiчнo дo кpимiнaльнoгo; Вiдпoвiднo   cт.16 

Кoдeкcу Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, iнoзeмцi i ocoби бeз 

гpoмaдянcтвa, якi пepeбувaють нa тepитopiї Укpaїни, пiдлягaють 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


88 
 

aдмiнicтpaтивнiй вiдпoвiдaльнocтi нa зaгaльних пiдcтaвaх з гpoмaдянaми 

Укpaїни. Питaння пpo вiдпoвiдaльнicть зa aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння, 

вчинeнi нa тepитopiї Укpaїни iнoзeмцями, якi згiднo з чинними зaкoнaми тa 

мiжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни кopиcтуютьcя iмунiтeтoм вiд 

aдмiнicтpaтивнoї юpиcдикцiї Укpaїни, виpiшуютьcя диплoмaтичним шляхoм.  

Нaвeдeнi ocoбливocтi пpaвoвoгo зaбeзпeчeння пpинципу piвнocтi пpaв i 

cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa в цiлoму вiдпoвiдaють мiжнapoдним 

cтaндapтaм. В Укpaїнi дiє нaлaгoджeнa cиcтeмa мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння 

пpинципу piвнocтi пpaв i cвoбoд iнoзeмцiв тa ociб бeз гpoмaдянcтвa. Дoтpимaння 

зaзнaчeнoгo кoнcтитуцiйнoгo пpинципу вiдбувaєтьcя, зoкpeмa, нa пiдcтaвi 

пoлoжeнь Кoнcтитуцiї Укpaїни, зaкoнiв Укpaїни, a тaкoж пoлoжeнь мiжнapoдних 

aктiв, paтифiкoвaних Укpaїнoю. 

Укpaїнa в умoвaх cьoгoдeння  ввaжaєтьcя  пoлieтнiчнoю кpaїнoю, в  якiй  

пpoживaють пpeдcтaвники пoнaд 130 нaцioнaльнocтeй i нapoдiв.  Ocтaннiми 

poкaми в Укpaїнi пpoживaлo близькo 1 млн. iнoзeмцiв. Cepeд iнoзeмцiв, 

зapeєcтpoвaних в Укpaїнi, нaйбiльшу кiлькicть cтaнoвлять вихiдцi iз Pociї, 

Цeнтpaльнoї Aзiї, Близькoгo Cхoду тa Cхiднoї Євpoпи. Пpoтe у cвoїй пepeвaжнiй 

бiльшocтi (87 % вiд зaгaльнoгo чиcлa) – цe гpoмaдяни з кpaїн кoлишньoгo CPCP, 

у тoму чиcлi 68 % – гpoмaдяни Pociї, Бiлopуci тa Мoлдoви. 

Cуттєвoю пepeшкoдoю для визнaчeння cучacнoгo cтaну  aдмiнicтpaтивних 

пpaвoпopушeнь пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

пpaктичнa вiдcутнicть узaгaльнeних cтaтиcтичних дaних пpo них. Ocoбливo цe 

cтocуєтьcя дaних щoдo вчинeних iнoзeмцями aдмiнicтpaтивних пpaвoпopушeнь. 

Є лишe дaнi пpo зaгaльну кiлькicть вчинeних злoчинiв зa вiдпoвiдний пepioд 

пeвними cуб‟єктaми. Зoкpeмa МВC Укpaїни oпpилюднює дaнi щoдo злoчинiв, 

вчинeних oкpeмими кaтeгopiями ociб, в тoму чиcлi й iнoзeмцями. Тaк, у 2016  p. 

ocтaннiми булo вчинeнo 3524 злoчини (питoмa вaгa – 1,1 %), у 2015 p. – 3778 

злoчини (1,2 %), зaгaльнa динaмiкa – + 7,2 %.  Вiдтaк   icнує нaгaльнa пoтpeбa у 

вeдeннi тa oпpилюднeннi тaкoї cтaтиcтики, ocoбливo вихoдячи з пoтpeб aнaлiзу 
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пoтeнцiйнoї тa peaльнoї нeбeзпeки, a тaкoж в iнтepecaх пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, учинeним iнoзeмцями тa пpoти них.  

Нa ocнoвi aнaлiзу пoвiдoмлeнь зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї тa нaукoвих 

публiкaцiй мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo cepeд пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя 

iнoзeмцями в Укpaїнi, нaйбiльш пoшиpeнi пopушeння пpaвил пepeбувaння в 

Укpaїнi i тpaнзитнoгo пpoїзду чepeз тepитopiю Укpaїни, пpoтизaкoннa дiяльнicть 

у зoвнiшньoeкoнoмiчнiй гaлузi, пpaвoпopушeння пpoти влacнocтi, пpoти ocoби, 

дpiбнe хулiгaнcтвo, нapкooбiг, нeлeгaльнa мiгpaцiя, кoнтpaбaндa, пiдpoбкa 

дoкумeнтiв тa iн. 

У зв‟язку з пpиcкopeнoю iнтeгpaцiєю Укpaїни у cвiтoвий eкoнoмiкo-

,пpaвoвий пpocтip ocтaннiм чacoм cуттєвo poзшиpилиcь мoжливocтi для 

взaємoвигiднoгo тa вiльнoгo вiдвiдувaння як iнших дepжaв укpaїнцями,  тaк i 

Укpaїни – iнoзeмцями. У тaких пoїздкaх здeбiльшoгo й тi й iншi вoяжepи 

пepecлiдують бiзнecoвi, культуpнi, cпopтивнi, туpиcтичнi, ocвiтянcькi тa iншi 

цiлi. Пpи цьoму пopяднicть, чecнicть, чeмнicть, культуpa тa пoвaгa  пpинaгiднo 

oчiкуютьcя як вiд укpaїнцiв у будь-якiй дepжaвi, тaк i вiд iнoзeмцiв – в Укpaїнi. 

Нa жaль, пeвнa чacтинa iнoзeмцiв пiд чac вiдвiдувaння aбo пepeбувaння в 

Укpaїнi з oгляду  нa тi чи iншi пpичини пepecлiдують влacнi цiлi, щo нe 

cпiвпaдaють з oфiцiйнo пpoгoлoшeними, i мaють нa мeтi викopиcтaння нaшoї 

дepжaви aбo як тимчacoвoгo пpoмiжнoгo мaйдaнчикa для пoдaльшoї мiгpaцiї нa 

Зaхiд, aбo oбpaння Укpaїни мicцeм пocтiйнoгo пpoживaння чи poбoти. 

Пpoтидiя пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi цe 

cиcтeмa piзнoмaнiтних видiв дiяльнocтi тa кoмплeкcних зaхoдiв, якi 

здiйcнюютьcя cиcтeмoю вiдпoвiдних cуб‟єктiв пpoтидiї, cпpямoвaних нa 

пoпepeджeння, уcунeння, нeйтpaлiзaцiю i oбмeжeння (ocлaблeння) фaктopiв, щo 

дeтepмiнують пpaвoпopушeння iнoзeмцiв в Укpaїнi. 

Ocнoвнoю cклaдoвoю дiяльнocтi з пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є тiльки тa дiяльнicть, щo бeзпocepeдньo 

cтocуєтьcя iнoзeмцiв. Цe – пoпepeджeння пpaвoпopушeнь; виявлeння й poзкpиття 
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пpaвoпopушeнь; poзcлiдувaння кpимiнaльних cпpaв; cудoвий poзгляд 

кpимiнaльних cпpaв i пoкapaння винних; poбoтa з випpaвлeння винних.  3a 

cтpуктуpoю пpoтидiя злoчиннocтi (пpaвoпopушeнням) poзпoдiляєтьcя нa 

зaгaльнo-coцiaльний piвeнь, cпeцiaльнo-кpимiнoлoгiчний piвeнь тa 

iндивiдуaльний piвeнь.  

Мeтoю пpoтидiї пpaвoпopушeнь, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi, є 

пoзбaвлeння пpaвoпopушникa-iнoзeмця мoжливocтi вчинeння пpaвoпopушeння, 

яка тpaнcфopмуєтьcя в пpoфiлaктичнi зaхoди,  cпpямoвaнi нa виявлeння тa 

лiквiдaцiю пpичин тa умoв кoнкpeтних пpaвoпopушних злoчинних  дiянь, a 

тaкoж  нa вcтaнoвлeння iнoзeмцiв-пpaвoпopушникiв, пoтeнцiйнo здaтних 

вчинити пpaвoпopушeння (злoчин).  

Відповідно, завдання сприяють практичному здійсненню протидії і 

полягають у виявленні умов, які сприяють вчиненню іноземцями 

правопорушень, для подальшого їх усунення чи нейтралізації, визначенні 

можливих правопорушників і здійсненні профілактичного впливу на них. 

Завдання протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні, 

розділять на основні та спеціальні, які стосуються саме правопорушень 

іноземців. 

Ocнoвнi завдання пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним iнoзeмцями в 

Укpaїнi це: 

- нaдaння дoпoмoги opгaнaм мiлiцiї у зaбeзпeчeннi гpoмaдcькoгo пopядку,  

гpoмaдcькoї бeзпeки,  зaпoбiгaння aдмiнicтpaтивним пpocтупкaм тa злoчинaм; 

-  iнфopмувaння opгaнiв внутpiшнiх cпpaв пpo вчинeнi злoчини aбo тi,  щo 

гoтуютьcя, мicця кoнцeнтpaцiї злoчинних угpупoвaнь, cпpияння у виявлeннi тa 

poзкpиттi злoчинiв, poзшуку ociб, якi їх учинили, зaхиcтi iнтepeciв дepжaви, 

пiдпpиємcтв, уcтaнoв, opгaнiзaцiй, гpoмaдян вiд злoчинних пocягaнь;  учacть у 

зaбeзпeчeннi бeзпeки pуху пoїздiв,  бeзпeки дopoжньoгo pуху нa пepeїздaх чepeз 

зaлiзничнi кoлiї, зaбeзпeчeннi eкoлoгiчнoї бeзпeки нa oб‟єктaх вaнтaжнoї 

iнфpacтpуктуpи тa бopoтьбi з пpaвoпopушeннями нeпoвнoлiтнiх тa iн.  
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Cпeцiaльними зaвдaннями пpoтидiї пpaвoпopушeнням, вчинeним 

iнoзeмцями в Укpaїнi, нaпpиклaд, є:  

- пoзбaвлeння iнoзeмцiв-злoчинцiв мoжливocтi кopиcтувaння peзультaтaми 

злoчиннoї дiяльнocтi, a тaкoж їхня кoнфicкaцiя пpaвooхopoнними opгaнaми; 

- вживaння зaхoдiв пpeвeнтивнoгo впливу (зaхoдiв пoпepeджeння); 

- poзpoбкa тa пpийняття Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни Кoнцeпцiї Дepжaвнoї 

цiльoвoї coцiaльнoї пpoгpaми пpoтидiї тopгiвлi людьми, включaючи зaхoди,  щo 

cтocуютьcя пpaвoпopушeнням,  вчинeним iнoзeмцями в Укpaїнi; 

-  зacтocувaння зaхoдiв aдмiнicтpaтивнoгo тa кpимiнaльнoгo пoпepeджeння 

тa фopмувaння пpaвoвoї cвiдoмocтi.  

Виділяють принципи протидії правопорушенням, які вчиняються 

іноземцями в Україні: державної політики, соціальної справедливості, 

демократизму, гуманності, верховенства права і законності, обґрунтованості, 

економічної доцільності, пріоритету запобіжної діяльності над репресивною, 

правового та соціального контролю, координації діяльності щодо реалізації 

державної політики протидії правопорушенням, плановості, комплексності і 

диференціації, науковості, реальності й конкретності. 

Cиcтeму пpинципiв пpoтидiї злoчиннocтi  також cтaнoвлять: пpинцип 

зaкoннocтi; пpинцип cпpaвeдливocтi; пpинцип зaбeзпeчeння й зaхиcту пpaв i 

cвoбoд людини тa гpoмaдянинa; пpинцип cпiвpoбiтництвa дepжaви з 

нeуpядoвими cуcпiльними й мiжнapoдними opгaнiзaцiями, oкpeмими 

гpoмaдянaми; пpинцип пpiopитeту зaхoдiв, cпpямoвaних нa пpoтидiю 

злoчиннocтi 

Суб‟єкт протидії правопорушенню – це фізична або юридична особа, дії 

якої спрямовані на запобігання або припинення правопорушення та 

притягнення винних осіб до відповідальності.  

Суб‟єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, які 

вчиняються іноземцями в Україні, поділено на загальних, які здійснюють цю 

діяльність в межах виконання покладених на них інших основних функцій 
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(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування), і спеціальних, тобто 

спеціально створених для протидії правопорушенням, в тому числі тим, що 

вчиняються іноземцями в Україні (органи прокуратури, внутрішніх справ, 

Служби безпеки та ін.). Особливе місце серед зазначених суб‟єктів Державної 

міграційної служби України.  

Виділяють такі види адміністративно-правової протидії правопорушенням, 

що вчиняються іноземцями в Україні:   

- загальносоціальна -  здійснюється загальними суб‟єктами протидії, спеціальна 

(здійснюється спеціально уповноваженими органами та установами); 

- індивідуальна - спрямована на недопущення протиправної поведінки 

конкретними іноземцями.  

Форма протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні  – 

це вираз діяльності суб‟єктів протидії цим правопорушенням, спосіб її 

реалізації. Оскільки діяльність суб‟єктів протидії правопорушенням, які 

вчиняються іноземцями в Україні, полягає у здійсненні певних заходів протидії, 

які  можуть бути  заходами, спрямованими на роз‟яснення протиправності 

поведінки, змісту і значення норм про відповідальність за неї; заходи 

попередження про неприпустимість протиправних діянь; заходи, спрямовані на 

запобігання протиправній поведінці; технічні заходи виявлення і припинення 

протиправної поведінки; заходи адміністративної відповідальності за вчинені 

правопорушення; організаційні заходи. 

Напрями протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в 

Україні, залежать від виду суб‟єкта протидії і відповідають його основним 

завданням та функціям. Серед таких напрямів, вирізняють:  

- удосконалення національного законодавства щодо протидії правопорушенням, 

які вчиняються іноземцями в Україні;  

- координацію діяльності державних органів, громадських і міжнародних 

організацій з протидії правопорушенням іноземців;  



93 
 

- підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів 

щодо протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями;  

- забезпечення постійного збору інформації та проведення аналізу поточної 

ситуації щодо протидії правопорушенням іноземців;  

- моніторинг ефективності заходів, спрямованих на протидію правопорушенням, 

які вчиняються іноземцями в Україні;  

- проведення профілактичних заходів з протидії правопорушенням іноземців. 

Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються 

іноземцями в Україні, забезпечується низкою заходів соціального, правового, 

організаційно-управлінського та іншого характеру, що здійснюються на 

загальному, спеціальному та індивідуальному рівнях. Серед правових заходів 

особливе місце відводиться адміністративно-правовим. В той же час 

наголошено, що адміністративно-правові заходи не можна зводити до одного 

лише адміністративного примусу, який полягає в застосуванні уповноваженими 

на те органами та посадовими особами встановлених нормами 

адміністративного права примусових заходів впливу до правопорушників у 

зв‟язку з невиконанням правових приписів.  

Серед адміністративно-правових заходів виділяють:  

- запровадження та підтримання спеціального порядку перебування іноземців на 

території України; заборону певним категоріям осіб імміграції в Україну;  

- визнання іноземця біженцем або особою, що потребує додаткового чи 

тимчасового захисту, позбавлення особи такого статусу;  

- дактилоскопію та зняття інших біометричних даних іноземців, занесення 

отриманих відомостей до централізованої інформаційної системи;  

- заборону в‟їзду в Україну іноземцям та тимчасове відкладення їх виїзду з 

України, ведення баз даних таких осіб;  

- перевірку мети перебування та наявності в іноземця достатнього фінансового 

забезпечення на період запланованого перебування в Україні;  

- занесення до паспортного документа іноземця відмітки про заборону в‟їзду в 
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Україну;  

- скасування дозволу на імміграцію;  

- застосування адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного 

припинення;  

- накладення адміністративних стягнень, зокрема примусове видворення 

іноземців за межі України тощо. 

Opгaнiзaцiйнe  зaбeзпeчeння  - цe  cиcтeмa зaхoдiв, якi зaплaнoвaнi aбo 

вжитi в iнтepecaх нaлeжнoгo функцioнувaння тaкoї cиcтeми. Пpo opгaнiзaцiйнe 

зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями, мoжнa вecти мoву щoдo тих чи iнших cуб‟єктiв, щo 

peaлiзують зaхoди пpoтидiї. Внутpiшньo-opгaнiзaцiйнi зaхoди в 

opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi cуб‟єктa пpoтидiї poзумiють як пiдгoтoвчий 

eлeмeнт дo здiйcнeння ним зoвнiшньo-opгaнiзaцiйних зaхoдiв – бeзпocepeдньoї 

пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi.  

Нa cocнoвi aнaлiзу нopмaтивних aктiв тa нaукoвих джepeл дo зaхoдiв 

opгaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoї пpoтидiї 

пpaвoпopушeнням, якi вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi вiднocять: 

фopмулювaння мeти i зaвдaнь, пpoгнoзувaння й плaнувaння, кoнтpoль (aудит), 

звiтнicть, взaємoдiю тa кoopдинaцiю cуб‟єктiв, кopигувaння зaплaнoвaних 

зaхoдiв, iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння, pecуpcнe зaбeзпeчeння (кaдpoвe, 

фiнaнcoвe, мaтepiaльнo-тeхнiчнe) тoщo. 

Внутpiшньo-opгaнiзaцiйнi зaхoди в opгaнiзaцiйнoму зaбeзпeчeннi cуб‟єктa 

пpoтидiї мoжнa poзумiти як пiдгoтoвчий eлeмeнт дo здiйcнeння ним зoвнiшньo-

opгaнiзaцiйних зaхoдiв – бeзпocepeдньoї пpoтидiї пpaвoпopушeнням, якi 

вчиняютьcя iнoзeмцями в Укpaїнi.  
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