
Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.10.2019)

24

Алєксєєнко Ірина Вікторівна,
завкафедри міжнародних відносин

та туризму ДДУВС,
Чорна Ірина Романівна

здобувач вищої освіти Б-МВ-841,
ФСПОУ ДДУВС

РОЛЬ ЛЕГІТИМНИХ ТА НЕЛЕГІТИМНИХ АКТОРІВ 
В СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Міграція в умовах глобалізації за всієї зовнішньої стихійності може мати 
досить організований характер, як з погляду стимулювання прийняття люди-
ною рішення про своє переселення, так і з позиції підтримки процесу адапта-
ції й пристосування мігранта на новому місці проживання. Структурами, за-
цікавленими в активізації міграції, в державах, що розвиваються, можуть бу-
ти уряди, а також деякі нелегітимні організації (організовані злочинні групи, 
клани, радикальні організації, релігійні секти та інші). Їх можна назвати ак-
торами міграційного процесу. Англійський дослідник Дж. Солт вважає, що 
міжнародна міграція в умовах  глобалізації – це організований, розгалужений 
міжнародний бізнес, який володіє величезними коштами,  маніпулює сотня-
ми тисяч робочих місць по всьому світу й керує мережею організацій й ін-
ститутів, у кожного з яких є свій діловий інтерес у даному бізнесі [5, c.4].

Урядами, які стимулюють міграцію громадян за кордон, звичайно рухає 
прагматизм – таким способом можна хоча б частково  зняти  соціально-
економічну й демографічну «напруженість» у суспільстві, не інвестуючи при 
цьому значні кошти в соціальні програми, політику зайнятості населення, си-
стему освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування. Іноді не остан-
ню роль відіграють і геополітичні амбіції, і прагнення знайти нові ресурси й 
ринки збуту.

Відомі факти з історії ряду країн, коли за активним переселенням мігра-
нтів випливала економічна експансія, а потім і відторгнення території, в ре-
зультаті політичного або військового втручання (територіальні захоплення 
англійців, голландців і французів у Північній Америці, відторгнення США 
території Техасу в Мексиці). На перший погляд, така схема розвитку подій у 
сучасному світі виглядає щонайменше архаїчною і навряд чи реалізованою, 
але в епоху глобалізації з'являються зовсім інші механізми впливу – економі-
чні й фінансові важелі, а роль міграції й мігрантів у здійсненні глобальних 
геополітичних проектів, як і раніше, залишається досить важливою.

Щодо цього найбільш характерною видається ситуація в Китаї, де  
останніми роками спостерігається бурхливе економічне піднесення. Існує на-
віть концепція єдиних націй («чжунхуа миньцзу»), що є невід'ємним елемен-
том зовнішньої політики держави. Уряд країни проводить чітке розмежуван-
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ня між державними й національними інтересами: перші стосуються суверені-
тету Китаю, а другі – єдиної нації, ареал поширення якої набагато масштаб-
ніший територіальних кордонів. Тому, говорячи про Китай як про «великий 
простір», насамперед варто мати на увазі, що китайці розуміють його як ба-
гатовимірний. Пекін «збирає землі», поєднує нації, причому така політика 
розрахована на довгострокову перспективу.

Китайська діаспора – «хуацяо», що сьогодні нараховує близько 550 тис. 
осіб у Європі, приблизно 3,1 млн. – в США й Канаді, близько 500 – 800 тис. 
осіб – у Росії [7, c.28], кілька мільйонів у країнах Південно-Східної Азії, Авс-
тралії й Океанії, являє собою реальну основу втілення геополітичних планів. 
Закритість та ієрархічність китайських громад дала змогу китайцям зберегти 
етнічну ідентичність. Китайці не тільки не «розчинилися» серед інших етно-
сів, а й створили свій паралельний світ бізнесу, більша частина якого спочат-
ку перебувала в тіні, але згодом фактично взяла під контроль економіку Син-
гапуру, Індонезії, Таїланду, Філіппін [10, c.37]. В Канаді етнічна присутність 
китайців особливо помітна в західній провінції Британська Колумбія. Тут ки-
тайська імміграція вже підштовхнула розвиток економіки, активізувавши по-
пит на ринку нерухомості і стимулювала східноазіатську економічну динамі-
ку. Згідно з результатами опитувань близько 70 % канадців ставляться до ки-
тайців досить лояльно, проте на межі «чайна-таунів» виникають ознаки соці-
альної напруженості, відбувається зіткнення цінностей. Канадське суспільст-
во, орієнтоване на соціальну рівність і справедливість, болісно реагує на кон-
сервативний поворот у внутрішній політиці держави й поглиблення майнової 
диференціації. Не мова й не кольори шкіри іммігрантів з Гонконгу й Тайва-
ню, а їхня звичка виставляти напоказ своє багатство породжує відчуження. 
Китайські мігранти, купуючи невеликі будинки в дорогих районах Ванкувера 
й Торонто, зносять їх і будують нові. У підсумку з'являється маса будинків, 
які не вписуються у звичний ландшафт канадських міст. Останнім часом 
консалтингові фірми, які обслуговують заможних іммігрантів з Гонконгу й 
Тайваню, намагалися  довести до свідомості своїх клієнтів, що таке будівни-
цтво може тільки посилити відчуження мігрантів від сусідів. Міська влада 
Ванкувера навіть була змушена заборонити вирубку більше одного дерева на 
рік без спеціального на те дозволу. Іммігранти сприйняли цю постанову не як 
екологічну, а як етнічну, інспіровану місцевими білими англосаксонцями й 
спрямовану проти новоявлених багатих китайців [2, c.20]. Деякі аналітики 
вважають, що сучасний Китай зацікавлений в еміграції громадян і зростання 
кількості «чайна-таунів» у різних країнах, а окремі експерти навіть звинува-
чують Пекін у використанні етнічних угруповань для  розширення  своїх «ек-
спансіоністських інтересів» [4].

Незважаючи на те, що, на думку ряду вчених, у найближчі 10 – 15 років 
китайська міграція не створить відкритої реальної загрози, вони визнають, 
що взагалі ж КНР не має на меті особливої необхідності відкрито загрожува-
ти будь-якій державі. «Великий» Китай будується передусім економічним 
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шляхом: – накопичивши значні валютні резерви, країна приступила до екс-
порту капіталу. Ця політика заохочує поступове створення міцних економіч-
них й інших зв'язків, для яких далеко не завжди необхідна політична інтегра-
ція [9, c.23].

Нелегітимні структури також зацікавлені в активізації міграції. З одного 
боку, вони давно отримують надзвичайні прибутки за рахунок транспорту-
вання й працевлаштування мігрантів, використовуючи їх як кур'єрів для дос-
тавки наркотиків, зброї й нелегальних товарів, розширюють території й сфе-
ри своєї діяльності, а з іншого – мають  власні геополітичні амбіції. Виявля-
ється, що реалізація ідей експансії на більш розвинені території й суспільства 
має шанси для реалізації  не стільки на державному рівні, скільки на рівні 
нелегітимних структур.

У Великій Британії відкрито діють радикальні ісламістські організації, 
які нараховують, за різними оцінками, 130 – 180 тис. осіб. Деякі з них тісно 
пов'язані з терористичними угрупованнями. Як свідчать фахівці, приблизно 
дві третини ісламістських сайтів, що виступають із закликами до релігійної 
нетерпимості, підтримуються саме з Великої Британії [14, p.12].

Отже, як засвідчили останні трагічні події в світі, арабські іммігранти 
активно рекрутуються радикальними угрупованнями для здійснення терори-
стичних актів і диверсій, ведення бойових дій. Крім того, мігранти нерідко 
використовуються злочинними угрупованнями як живі «контейнери» для до-
ставки наркотиків на Захід. Держдепартамент США вважає, що великим пос-
тачальником наркотиків на світовий ринок є нігерійська мафія, члени якої 
вирізняються спритністю, гнучкістю, взаємною відданістю. Організовані 
злочинні групи використовують новий метод транспортування наркотиків –
«кулеметний»,  коли одним  рейсом  звичайно слідує кілька наркокур’єрів. 
Наприклад, тільки в Римі протягом одного місяця 2012 р. серед пасажирів 
двох літаків з Карачі було затримано відповідно 15 і 18 кур'єрів, що працю-
вали на нігерійські банди [11, p.10].

На сьогодні особливо актуальними є питання щодо формування повно-
цінного комплексу кримінально-правових заходів протидії нелегальній мігра-
ції; жорсткості економічних санкцій стосовно роботодавців, котрі наймають 
нелегальних працівників; формування єдиного інформаційного простору і ри-
нку праці країн СНД; організації взаємодії МВС України з зацікавленими ві-
домствами інших держав по спільному виявленню та припиненню діяльності 
злочинних груп, що займаються організацією каналів незаконної імміграції.
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РОЗМЕЖУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА АБО ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ 
В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ВІД ВЕРБУВАННЯ ЛЮДИНИ 

З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розмежування суміжних складів злочинів є необхідною умовою забез-
печення правильного застосування кримінального законодавства України.

Частина 1 ст. 303 КК України [1] передбачає відповідальність за втяг-


