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дним із важливих чинників створення позитивного 
міжнародного іміджу України, зміцнення дружніх і ділових 

відносин з іншими державами, її успішної інтеграції в світове 
співтовариство є міжнародний студентський обмін. Однак 
останніми роками такий обмін все частіше використовують 
представники кримінального світу для реалізації злочинних 
цілей. Тому оперативні підрозділи правоохоронних органів 
України мають активно запобігати злочинам у сфері 
міжнародного студентського обміну, виявляти, розслідувати та 
припиняти зазначені кримінальні правопорушення. Причому 
пріоритет має бути надано саме запобіганню, оскільки краще 
попередити вчинення злочину ніж розслідувати його та 
ліквідовувати негативні наслідки. На жаль, сучасний стан 
правового й організаційно-тактичного забезпечення запобігання 
цьому виду кримінальних правопорушень не відповідає 
актуальним вимогам протидії злочинності. 

Основними причинами цього є відсутність належного 
теоретичного забезпечення, наявність прогалин у чинному 
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законодавстві та відомчих правових актах, які регулюють 
превентивну діяльність відповідних оперативних підрозділів. 

Проблеми діяльності оперативних підрозділів правоохоронних 
органів України із запобігання злочинам досліджували 
О. М. Бандурка, В. І. Василинчук, В. О. Глушков, М. Л. Грібов, 
О. М. Джужа, Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, В. П. Захаров, 
А. М. Кислий, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, О. Є. Користін, 
Д. Й. Никифорчук, Ю. Ю. Орлов, М. А. Погорецький, В. Д. Пчолкін, 
М. В. Стащак, Л. Д. Удалова, Р. А. Халілев, С. С. Чернявський, 
В. В. Шендрик та ін. Проте в науковому світі немає єдності  
в підходах щодо визначення ключових понять, пов’язаних  
з превентивною діяльністю оперативних підрозділів. Це заважає 
окреслити організаційні й тактичні засади та систему конкретних 
заходів запобігання оперативними підрозділами конкретним 
категоріям злочинів. 

Метою пропонованої увазі статті є формулювання поняття 
та визначення змісту запобігання оперативними підрозділами 
злочинам у сфері міжнародного студентського обміну.  

На сьогодні в науці немає єдиного підходу щодо 
співвідношення змісту запобігання злочинам (злочинності), та їх 
профілактики. Досить часто ці поняття вживають як синоніми. 
Проте інколи обґрунтовують положення щодо охоплення змісту 
одного з цих понять іншими, а також їх розмежування 
відповідно до стадій діяльності, що передує вчиненню 
кримінального правопорушення. 

Так, В. Д. Пчолкін дослідив значний масив наукової 
літератури з кримінології, оперативно-розшукової діяльності та 
кримінального процесу і дійшов висновку, що частина науковців 
вважає родовим поняттям «попередження злочинності»,  
а інші трактують профілактику та попередження злочинності як 
синоніми і змістовно їх не розділяють. Науковець акцентував, що 
в літературі також побутує думка, що необхідно розрізняти 
профілактику (виявлення й усунення причин та умов злочинів), 
попередження (встановлення осіб, які намагаються вчинити 
злочин, та застосування до них певних заходів із метою 
недопущення реалізації протиправних замислів) і припинення 
злочинів (виявлення осіб, які готуються до вчинення злочинів, 
ужиття до них заходів із метою недопущення переростання 
підготовки в замах та закінчений злочин) [1, с. 15]. 
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Окрім цього, зазначені науковці окремі стадії називають по-
різному. Так, професори Д. Й. Никифорчук та В. І. Василинчук за 
рівнем сформованості причин і умов злочинної поведінки та 
пов’язаним із ними моментом її реалізації в попереджені злочину 
розрізняють: профілактику, яку здійснюють до формування 
злочинного умислу; запобігання – заходи, до яких вдаються після 
формування злочинного умислу до початку вчинення злочину; 
припинення злочину – запобіжні заходи, що здійснюють після 
початку кримінально караних дій [2, с. 185]. Описаний підхід було 
використано у процесі розроблення питань оперативної 
профілактики нелегальної міграції в міжнародному 
студентському обміні України [3, с. 56]. Також його досі 
застосовують представники теорії оперативно-розшукової 
діяльності (інколи з перестановкою термінів, що окреслюють усю 
превентивну діяльність загалом, а також її окремі стадії). 

На нашу думку, використання як критерію розмежування цих 
стадій «формування злочинного умислу» є виправданим. Однак 
не існує засобів для встановлення моменту формування такого 
умислу, оскільки він зумовлений лише внутрішніми психічними 
процесами людини. Тільки в тому разі, якщо особа під час 
спілкування з представниками власного соціального оточення 
виголошує наміри щодо вчинення злочину (або виказує такі 
наміри власними діями), то це можна встановити шляхом 
використання оперативно-розшукових дій. Однак у цьому випадку 
злочинний умисел вже буде сформовано. Тобто за наведеною 
класифікацією стадія профілактики не має моменту  
початку (здійснюється постійно) та закінчується тоді, коли 
правоохоронним органам стало відомо про злочинні наміри особи. 
У цей момент має розпочинатися стадія запобігання. Однак, якщо 
інформація про злочинні наміри особи (наявність сформованого 
злочинного умислу) до правоохоронних органів не надійшла, то 
статус превентивних заходів залишиться не визначеним. 

Сумнівним також є те, чи можна вважати превентивною 
(попереджувальною) діяльність з припинення злочину. Термін 
«припинення» свідчить про те, що злочин вже триває. Навіть на 
стадіях підготовки (ст. 14 Кримінального кодексу (КК) України) чи 
замаху (ст. 15 КК України) цей злочин передбачено в 
зазначеному Кодексі як суспільно небезпечне винне діяння  
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину (ст. 11  
КК України). Іншими словами, якщо реалізацію злочинного 
умислу вже розпочато, то або заходи з його попередження, 
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профілактики (запобігання йому) були недієвими, або йдеться 
про контроль за вчиненням злочину, відповідно до положень 
ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України.  

Професори О. М. Бандурка й О. М. Литвинов визначають 
попередження злочинності як здійснення спеціальними 
суб’єктами передбачених законом заходів для недопущення 
розвитку злочинного наміру на попередніх стадіях вчинення 
злочину, виявлення ознак учинених злочинів, встановлення осіб, 
які їх учинили, притягнення їх до відповідальності, відновлення 
порушених прав, свобод і законних інтересів громадян, а також 
відшкодування збитків [4, с. 45]. На нашу думку, виявлення ознак 
уже вчинених злочинів, установлення осіб, які їх учинили та 
притягнення цих осіб до відповідальності не можна зарахувати 
до запобіжних (профілактичних, попереджувальних) заходів. До 
таких заходів може належати використання інформації про 
ефективну діяльність оперативних підрозділів та органів 
досудового розслідування з метою впливу на поведінку осіб,  
які замислили або можуть замислити вчинення злочину.  
Це стосується попередження вчинення злочинів шляхом 
опублікування обвинувального вироку суду [5], адже йому передує 
ефективна робота слідчого, прокурора й оперативних підрозділів.  

Разом із наслідуванням найменування стадій превентивної 
діяльності щодо вчинення злочинів в останніх наукових 
дослідженнях наявна також тенденція до вживання їх в одному й 
тому самому значені: як діяльність, що перешкоджає вчиненню 
злочинів (або не допускає їх вчинення) [6–12]. 

У цьому контексті ми цілком підтримуємо позицію 
В. Д. Пчолкіна, який стверджує, що більш загальне упереджувальне 
значення, яке виявляється незалежно від стадії недопущення  
та перешкоджання вчиненню злочинів, мають терміни 
«попередження» та «запобігання», що є синонімами [1, с. 16]. 
Цікавою постає думка А. П. Закалюка, який сформулював 
найбільш лаконічне визначення запобігання злочинності  
(у буквальному розумінні – це діяльність, що перешкоджає 
вчиненню злочинів) [13, с. 318]. Показовим є те, що майже 
аналогічне визначення В. П. Кушпіт надає оперативно-
розшуковій профілактиці, яку вважає окремим видом 
профілактики кримінальних правопорушень, що має на меті 
недопущення вчинення злочинів [14]. 
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Окрім цього, досі актуальною є тенденція, виявлена 
В. Д. Пчолкіним ще у 2010 році: у законодавчій практиці 
вживають термін «запобігання» стосовно злочинності та 
злочинних проявів. У Основному Законі (ст. 34) та законах 
України, прийнятих останніми роками, діяльність щодо 
недопущення злочинів визначають як «запобігання» [1, с. 16]. 

Законодавця наслідує також більшість науковців, що є 
цілком виправданим, оскільки в українській мові слово 
«попередження» вживають у декількох значеннях (наперед 
зроблене повідомлення про що-небудь; застереження проти 
чого-небудь; наказ, вказівка зробити що-небудь; погроза; один із 
видів стягнення), які прямо не вказують на діяльність із 
недопущення злочинів, перешкоджання їх вчиненню. Лише одне 
зі значень відповідає необхідному смисловому контексту – 
запобігання вияву чого-небудь небажаного. Водночас у будь-
якому словнику української мови першим значенням слова 
«запобігати» вказано «не допускати, заздалегідь відвертати що-
небудь неприємне, небажане». Решту значень наводять як такі, 
що зустрічаються рідко.  

Відповідно до викладеного, вважаємо доцільним для 
тлумачення всієї превентивної діяльності щодо вчинення 
злочинів використовувати терміни «запобігання злочинам», 
«запобігання злочинності». 

До змісту запобігання злочинам науковці досить часто 
зараховують діяльність з їх виявлення [4, с. 45]. Однак, як і у 
випадку з припиненням злочину, його виявлення не може 
належати до категорії запобіжних (попереджувальних, 
превентивних) заходів, адже цей процес передбачає, що 
вчинення злочину вже відбувалося (нехай у формі підготовки і 
замаху), але про це до певного часу не було відомо 
правоохоронним органам. Так, якщо виявлено труп 
невстановленої особи з явними ознаками насильницької смерті, 
то її вбивство не можна вважати попередженим. Якщо виявлено 
факти розповсюдження наркотичних засобів іноземними 
студентами, то злочин передбачений ст. 307 КК України вже 
вчинено, і подальші дії можуть полягати лише в його 
розслідуванні та/або запобіганні продовженню злочинної 
діяльності його суб’єктами. 

Зміст оперативно-розшукового запобігання злочинам має 
передбачати певні дії, однак законодавець їх не визначає.  
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Аналіз практики діяльності оперативних підрозділів свідчить, що 
серед таких дій є передусім вплив на потенційних суб’єктів 
вчинення злочинів, який можуть чинити за рахунок поширення 
певної інформації та фізичної присутності оперативних 
працівників у конкретних місцях. Окрім цього, запобігання 
злочинам здійснюють шляхом інформування потенційних 
потерпілих про можливі загрози. 

Окреслені вище міркування щодо сутності та термінології 
превентивної діяльності оперативних підрозділів варто взяти за 
основу визначення запобігання злочинам у сфері міжнародного 
студентського обміну.  

Здійснені нами дослідження засвідчили, що основним видом 
злочинів у сфері міжнародного студентського обміну є 
нелегальна міграція у формі незаконного переправлення осіб 
через державний кордон України. Ці злочини, здебільшого, 
учиняють в поєднанні з іншими, які можна класифікувати за 
двома категоріями: ті, що необхідні для безперешкодного 
вчинення нелегальної міграції (одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, підроблення документів, печаток, штампів, 
використання підроблених документів тощо); ті, заради вчинення 
яких здійснюють нелегальну міграцію. Останні можна 
диференціювати на такі, що вчиняють з метою отримання 
матеріальної користі, тобто корисливі, а також такі, що не 
приносять матеріальної вигоди суб’єктам їх вчинення  
(за винятком одержання грошової винагороди організаторами та 
безпосередніми виконавцями від замовників).  

До корисливих злочинів, заради яких вчиняють незаконне 
переправлення осіб через державний кордон, належать 
протиправні діяння у сфері господарської діяльності (зокрема, 
контрабанда, ввезення в Україну та збут підроблених грошей, 
легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо), 
наркозлочини (контрабанда наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, використання коштів, здобутих від 
незаконного обігу цих засобів, їх незаконне виробництво та збут 
тощо) торгівля людьми, шахрайство тощо.  

Серед некорисливих злочинів, заради подальшого вчинення 
яких здійснюють нелегальну міграцію, потрібно виокремити 
шпигунство, диверсію, організацію групових порушень 
громадського порядку та масових заворушень, а також 
кримінальні порушення, пов’язані з тероризмом. З-поміж останніх 
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потрібно назвати терористичний акт, втягнення до терористичного 
акту, створення терористичної групи чи організації.  

Отже, запобігання злочинам у сфері міжнародного 
студентського обміну – це діяльність, спрямована на 
перешкоджання формуванню задуму вчинення таких злочинів 
та/або не допущення його втілення, навіть у формі підготовки 
або замаху на вчинення. 

Запобігання оперативними підрозділами злочинам у сфері 
міжнародного студентського обміну передбачає виконання 
таких дій:  

1) періодична присутність на відповідних заходах (офіційні 
та неофіційні збори іноземних студентів; наради керівного 
складу вишів, де вони навчаються; заходи за участі організаторів 
навчання громадян України за кордоном тощо); відвідування 
місць, де перебувають потенційні суб’єкти злочинів у сфері 
міжнародного студентського обміну (пункти перетину державного 
кордону, місця компактного проживання іноземних студентів, 
юридичні та фактичні адреси підприємств, які організовують 
навчання українців за кордоном);  

2) інформування посадових осіб Державної прикордонної 
служби, Державної міграційної служби та Національної поліції 
України, вищих навчальних закладів про можливі наслідки 
зловживання владою або службовим становищем щодо 
іноземних студентів та абітурієнтів;  

3) інформування іноземних студентів та абітурієнтів про 
наслідки порушення ними норм КК України;  

4) інформування громадськості про схеми використання 
міжнародного студентського обміну для вчинення шахрайства, 
торгівлі людьми, перевезення та поширення наркотичних засобів;  

5) надання всім зазначеним категоріям інформації про 
обвинувальні вироки суду в кримінальних провадженнях щодо 
злочинів, учинених у сфері міжнародного студентського обміну. 
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Concept and Content of Prevention of Crimes by Operational 
Subdivisions in the International Student’s Exchange Sphere 

Scientific approaches to understanding the concept of 
prevention of crimes by operational subdivisions are analysed. The 
range of crimes committed in the international student’s exchange 
sphere is determined. The concept is formulated and the content of 
prevention of crimes by operational subdivisions in the international 
student’s exchange sphere is examined. 

Prevention of crimes in the international student’s exchange sphere 
is defined as an activity obstructing the formation of a plan of 


