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В наш час нелегальна міграція стала стійким та масштабним явищем, що 
має вагомий вплив на соціально-економічні і політичні процеси у багатьох 
країнах сучасного світу. Як свідчать соціологічні опитування, нелегальна 
міграція – одна з найбільш гострих проблем, що хвилює жителів більшості 
розвинутих країн. Зростання показників нелегальних міграційних процесів 
вносить серйозний дисбаланс в забезпеченні національної безпеки країни. 
Все це обумовлює інтерес до проблем нелегальної міграції з боку державних 
і політичних діячів, стимулює в подальшому посилення заходів в сфері про-
тидії нелегальній міграції. 

Ця проблема також не оминає й Україну. Через своє територіальне роз-
ташування багато мігрантів роблять нашу країну як транзитну ціль, щоб 
потрапити, в свою чергу, до європейських країн. 

Американський журнал «US News and World Report» оприлюднив рей-
тинг найкращих країн для імміграції, міграційне законодавство у боротьбі з 
нелегальною міграцією яких може бути корисним для вдосконалення законо-
давства України. Більшість з них – це країни, що входять до Європейського 
Союзу (Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Данія).

Для того, щоб ефективно регулювати міграційні процеси, країни 
Європейського союзу виділили фінанси, розробили відповідні механізми, які 
призначені для вдосконалення механізмів міграційними процесами, таким 
чином створивши нову політику під назвою «Європейська політика сусід-
ства» [1, с. 73].

У спільній міграційній політиці ЄС одним із основних пріоритетів є 
спільні зусилля з охорони зовнішнього кордону. Так, Шенгенський кодекс 
про кордони закріпив спільні правила контролю на зовнішньому кордоні, 
визначив порядок оформлення віз, вимоги до документів, список країн, 
громадяни яких потребують візи для в’їзду на територію ЄС, як і тих, що 
користуються безвізовим режимом [2]. Основою співпраці є Шенгенська 
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інформаційна система, що містить відомості про осіб, які вчинили серйозні 
правопорушення; осіб, які не мають права знаходитись на території ЄС; 
інформація про зниклих людей, а також про автомобілі, зброю, що могли 
бути вкраденими. Цю систему заповнюють країни-члени, а користуються 
органи охорони кордону, митники, поліція [3, с.145]. 

Ще одним кроком проти нелегальної міграції стало запровадження дак-
тилоскопічної бази даних осіб нелегальних мігрантів. Мета її полягає в тому, 
щоб запобігти отримання притулку одним і тим же особам відразу в декіль-
кох країнах ЄС [1, с.75].

Якщо окремо розглянути, то цікавим є досвід Франції, де існує політика 
селективної імміграції, тобто пріоритет отримують високоосвічені фахівці, 
науковці та студенти. Зокрема, у законі про міграцію передбачено таке 
посвідчення особи, як «паспорт-талант», що надає правову підставу на про-
живання у Франції до 4 років для вищезгаданих осіб та членів їх сімей. Цим 
нормативним актом також запропоновано зменшення розгляду досьє біжен-
ців та виділення додаткових коштів на підтримку мігрантів.

Аналіз наукової літератури та ситуація сьогодні свідчить про те, що ЄС 
вживає заходи запобігання нелегальної міграції в основному на принципах 
гуманності та політиці «відкритих дверей», що передбачає обов’язковий 
механізм квот щодо розподілення нелегальних мігрантів між країнами 
Союзу та передбачає працевлаштування мігрантів, надання освіти, соціальне 
забезпечення.

Більш жорсткою є політика США щодо запобігання нелегальній міграції. 
Це стосується, перш за все, жорсткості вимог до віз (посилений контроль 
документів і комп’ютерна система перевірки ідентифікаційних посвідчень), 
суб’єктивізму консула, рішення якого не може бути переглянутим жодною 
посадовою особою. Тобто США ще на початковому етапі вживає вже відпо-
відні заходи, щоб не допустити випадки нелегальної міграції. До нелегальних 
іммігрантів може бути застосовано узяття під варту й депортація, але це вже 
як крайній засіб. Якщо ж після депортації ці особи здійснюють повторний 
нелегальний в’їзд у країну, вони можуть бути засуджені на 15-20 років лише 
за сам факт знаходження на американській території. Після відбування цього 
строку вони підлягають негайній депортації. 

Важливе значення тут також має підготовка майбутніх фахівців у сфері 
охорони кордону США, що спрямована на формування інтелектуальних 
здібностей та набуття практичних навичок; наявність суворих освітніх, 
медичних і спеціальних вимог до кандидатів на навчання [4, с. 156-157].

Розглянувши світовий досвід боротьби з нелегальною міграцією, можна 
виокремити такі дієві заходи запобігання нелегальній міграції [5]: 

1. Зміцнення кордонів, проведення відповідної візової політики.
2. Заходи щодо посилення санкцій проти організаторів нелегальної міграції. 
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Все більше країн відповідно до Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності, розглядають ці злочини в рамках кримінального 
кодексу. Передбачені суворі міри покарання, зокрема у Великобританії, до 14 
років позбавлення волі, в Канаді – до довічного ув’язнення. 

3. Посилення контролю за перебуванням іноземних громадян, а саме 
контроль за ринком праці, перевірка шлюбів на предмет їх фіктивності.

4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконній міграції.
Отже, нелегальна міграція є актуальною проблемою сьогодення, яка 

потребує реалізації відповідних заходів, щоб скоротити її масштаби. На 
жаль, не має одного дієвого заходу, який би допоміг подолати це явище, але 
розглянувши позитивну міграційну практику інших країн, можемо виділити 
такі пріоритетні напрями у цій сфері: забезпечення новітніми системами 
спостереження і контролю на прикордонних територіях; вдосконалення спів-
робітництва правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування, 
громадськими та міжнародними організаціями щодо запобігання нелегаль-
ній міграції в Україні; підвищення рівня взаємодії Державної міграційної 
служби з консульськими установами щодо виявлення підроблених докумен-
тів та інше.
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