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КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ 

Одним з важливих чинників створення пози
тивного міжнародного іміджу України, зміцнення 
дружніх та ділових стосунків з іншими країнами її 
успішної інтеграції до світового співтовариства є 
обмін студентами з іншими державами. Але остан
нім часом міжнародний студентський обмін все 
частіше використовується представниками кримі
нального світу для реалізації своїх злочинних ці
лей. При цьому, здебільшого, використовуються 
різноманітні корупційні схеми. Тому правоохорон
ні органи України мають активно запобігати зло
чинам у сфері міжнародного студентського обміну, 
виявляти та припиняти дані кримінальні право
порушення й брати участь у їх розслідуванні. 

Виконання цього завдання зумовлює необхід
ність попереднього вивчення злочинів у сфері 
міжнародного студентського обміну, а також ко
рупційних діянь, що з ними пов’язані.  

До числа кримінальних правопорушень у сфе
рі міжнародного студентського обміну, насампе
ред, належать злочини пов’язані з нелегальною 
міграцією. У науковій літературі слушно зазнача
ють, що під нелегальною міграцією необхідно ро
зуміти вид міжнародної міграції, який є доброві
льним (майже завжди незаконним) переміщенням 
через державний кордон країнипризначення осіб, 
що не є її громадянами або не мешкають постійно 
на її території, без дотримання ними вимог для 
законного в’їзду, з використанням підроблених 
в’їзних документів або без таких, самостійно або за 
допомогою окремих посередників чи організова
них груп з подальшим отриманням останніми фі
нансової або іншої матеріальної користі, а також 
проживання таких осіб на території країни без 
офіційного дозволу. До числа злочинів у сфері 
міжнародного студентського обміну належить ни
зка інших кримінальних правопорушень, які не 
може бути вчинено без попередньої нелегальної 
міграції. Тобто, нелегальна міграція і вчиняється 
саме з метою подальшої організації певної зло
чинної діяльності або у часті у ній. 

На теперішній час в Україні зареєстровано не
поодинокі випадки використання міжнародного 
студентського обміну для організації в’їзду в Укра
їну та подальшого незаконного виїзду в країни ЄС 
своїх прихильників релігійноекстремістськими 
організаціями «ІДІЛ», «Хезболла», «Хамас», «Джа
маат Ісламі». Але неможна виключати й того, що 
вони будуть використовувати нашу державу не 
лише для транзиту, а й для вчинення терористич
них актів.  

У зв’язку з викладеним також слід зауважити, 
що у світі існує тенденція втягнення до терорис

тичної діяльності як серед «співчуваючих» діяль
ності терористів, пересічних громадян, так і серед 
неповнолітніх, студентського середовища. Цей 
процес супроводжується розповсюдженням серед 
цих категорій осіб літератури, відео, аудіоматері
алів тощо, в яких пропагують ідеологію тероризму, 
що може в подальшому проявлятися у вчиненні 
терористичних актів (підпал, вибух тощо), як єди
ного засобу досягання терористичних цілей. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом», «терористична діяль
ність охоплює пропаганду і поширення ідеології 
тероризму». 

Відсутність в українському правовому полі 
кримінальної відповідальності за цей вид терори
стичної діяльності не сприяє виконанню повнова
жень суб’єктами, на які безпосередньо покладено 
завдання здійснювати боротьбу з тероризмом, 
зокрема, головним органом у загальнодержавній 
системі боротьби з терористичною діяльністю 
шляхом проведення відповідних заходів згідно з 
Законом України «Про оперативнорозшукову дія
льність». Адже, у разі вчинення особою таких дій, 
вона не буде нести відповідальності, бо за такі дії 
законодавцем не визначено покарання в жодному 
нормативноправовому акті України. 

Слід зауважити, що в умовах проявів прогре
суючої зовнішньої агресії проти України можна 
передбачити використання каналів обміну студе
нтами для проникнення до нашої держави осіб з 
метою вчинення не лише терористичних актів, а й 
злочинів проти основ національної безпеки Украї
ни – диверсій та шпигунства. Крім того, існує тен
денція до використання студентського обміну 
міжнародними злочинними угрупованнями для 
налагодження каналів торгівлі людьми, зброєю, 
вибуховими речовинами, культурними цінностями 
та інше. 

Існують непоодинокі приклади в’їзду в Украї
ну громадян інших держав (за запрошеннями віт
чизняних навчальних закладів) з метою подальшої 
участі у кримінальній діяльності угрупувань сфо
рмованих на етнічній основі. Такі випадки зафік
совано щодо вихідців з Азербайджану, Вірменії, 
Казахстану, Кіргізії, Нігерії, Судану, Сомалі, Росій
ської федерації та інших країн. При цьому напрями 
злочинної діяльності вказаних злочинних форму
вань є різноманітними (злочини у сфері господар
ської діяльності; розбійні напади та пограбування; 
крадіжки; виготовлення та розповсюдження нар
котичних засобів тощо). 

Посилюється й криміногенна ситуація в сере
довищі компактного проживання чи тимчасового 
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перебування іноземних студентів (гуртожитки, 
торгівельні ринки тощо). Окрім цього, значна кі
лькість протиправних діянь вчиняється й українсь
кими громадянами по відношенню до іноземних 
студентів з використанням власного посадового 
становища (представники вищих навчальних за
кладів, Національної поліції, Державної міграційної 
служби, Державної прикордонної служби України). 

Одержання неправомірної вигоди належить 
до категорії злочинів, необхідних для забезпечен
ня безперешкодного вчинення інших криміналь
них правопорушень у сфері міжнародного обміну 
студентами. 

Вивчення практики діяльності оперативних 
підрозділів та органів досудового розслідування 
свідчить, що суб’єктами одержання неправомірної 
вигоди у досліджуваному випадку найчастіше по
садові особи: 1) Державної прикордонної служби; 
2) вищих навчальних закладів; 3) Державної міг
раційної служби; 3) вищих навчальних закладів; 
4) Національної поліції (мають місце випадки оде
ржання неправомірної вигоди від іноземних абіту
рієнтів та студентів дільничними інспекторами та 
оперативними працівниками ). 

У першому випадку неправомірну вигоду на
дають організатори незаконного в’їзду осіб на те
риторію України під приводом наявності у них 
офіційного запрошення від вітчизняного вишу. 
Такі запрошення (як і документи, що посвідчують 
особу) можуть бути підробленими або справжніми. 
У разі використання справжніх документів непра
вомірну вигоду надають аби прикордонники «не 
помітили», що їх використовує інша особа. Те саме 
можна сказати і про організацію виїзду наших 
співвітчизників з України під приводом навчання 
зза кордоном. Даний вид злочинної діяльності, 
здебільшого має організований характер. Лише у 

окремих випадках неправомірну вигоду надають 
особисто ті особи, які незаконно переміщуються 
через державний кордон. 

Працівники вищих навчальних закладів одер
жують неправомірну вигоду за різноманітні послуги 
іноземним студентам, абітурієнтам: вирішення пи
тань про ліквідацію академічних заборгованостей, 
надання кращих проживання умов у гуртожитку, 
приховування фактів порушення правил перебу
вання на території України (зараховуючи самовіль
ну зміну місця проживання, фактичну відмову від 
навчання, порушення термінів находження в Украї
ні), надання фіктивних довідок, оформлення фікти
вних запрошень на навчання; сприяння вирішенню 
проблем у Державній міграційній службі тощо. По
слуги, що названі останніми надають не лише іно
земних студентам та абітурієнтам, а й нелегальним 
мігрантам, які своє незаконне перебування в Украї
ні намагаються конспірувати, прикриваючись на
вчанням у виші. 

Представники Державної міграційної служби, 
як правило, одержують неправомірну вигоду за 
відсутність передбаченого законом реагування на 
факти порушення іноземними студентами та абі
турієнтам (та особами які лише декларують такий 
статус) правил перебування на території України 

Працівники Національної поліції одержують 
неправомірну вигоду від іноземних студентів та 
абітурієнтів, а також від осіб які лише декларують 
такий статус, за нерозголошення виявлених фак
тів порушення адміністративного, а інколи і кри
мінального законодавства України. 

Отже протидія корупційним злочинам у сфері 
міжнародного обміну студентами повинна мати 
комплексний характер та, серед іншого, заснову
ватися на їх вивченні з позицій кримінології. 
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