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Міграційна ситуація в Україні

Україна є країною походження, транзиту, а
віднедавна і призначення та накопичення
мігрантів

� соціально-економічний стан змушує українців законно та
незаконно виїжджати з країни в пошуках праці

� географічне становище стало причиною великих
транзитних потоків

� жорсткий міграційний контроль ЄС зупиняє
“європейських” емігрантів в Україні

www.uipp.org.ua



Брак цілісної міграційної політики
Україна має одне з найбільш розвинених і
ліберальних міграційних законодавств на теренах
СНД

Закони України “Про імміграцію” (2001), “Про біженців” (2001), “Про
громадянство України” (2001), “Про правовий статус іноземців” і
ратифікація Конвенції “Про статус біженців” 1951 року та Протоколу
1967 року (2002), Закон України “Про Державну прикордонну службу
України”(2003) та “Про внесення змін в деякі законодавчі акти у
зв’язку з ухваленням Закону “Про державну прикордонну службу
України” (2003) 

Проте!
�Немає Закону про засади міграційної політики (брак цілісної
політики, вимога Конституції)

�Величезна кількість підзаконних і відомчих нормативних актів, які
регулюють процедури реалізації законів

�Суб'єктивна правозастосувальна практика

�Відсутність інституту додаткового субсидіарного захисту ноземців
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Міграційне законодавство без
міграційного бачення

� У Верховній Раді України зберігається конкуренція
зареєстрованих проектів законів “Про Концепцію
державної міграційної політики”. Один проект поданий на
розгляд групою народних депутатів, інший – Кабінетом
Міністрів України

� Прийняття закону “Про Концепцію міграційної політики
України” відкриває шлях Міністерству юстиції України для
внесення на розгляд Кабінету Міністрів і Верховній Раді
України проектів законів “Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства” (нова редакція) і “Про біженців та
осіб, які мають право на допоміжний або тимчасовий
захист”, що було передбачено планом роботи Міністерства
юстиції ще на 2009 рік
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Інституційна головоломка
24 червня 2009 року уряд створив Державну міграційну
службу України (ДМСУ) на базі Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, 
що ліквідується. ДМСУ створюється як центральний орган
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів через міністра внутрішніх
справ

Однак через зміну обсягу функцій МВС (офіційний привід)  
Президент двічі призупиняв деякі положення постанови
Кабінету Міністрів

Як результат: у 2010 року Постановою Уряду служба була
ліквідована
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Як підвищити ефективність
державної міграційної політики? 

. На рівні стратегічного планування :
�визначити цілі міграційної політики з огляду на демографічну та

економічну ситуацію

На законодавчому рівні:
� доопрацювати та прийняти Концепцію Державної міграційної

політики, що включатиме і контроль за незаконною міграцією та
захист біженців і шукачів притулку, і імміграційну політику

держави (ухвалення такого закону є вимогою Конституції
України)
� розробити та ухвалити нову редакцію Закону України “Про правовий

статус іноземців та осіб без громадянства” як єдиного
законодавчого акту, що регулює один предмет правовідносин між
державою та всіма категоріями іноземців, у тому числі біженцями
та особами, що потребують додаткового захисту
� прийняти Закон України “Про державну міграційну службу”, яким

врегулювати питання, пов’язані зі статусом цього органу, 
функціями та повноваженнями його службових і посадових осіб. 
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Довгострокові цілі на
інституційному рівні

Реформувати Міністерство внутрішніх справ України, що має
стати складником адміністративної реформи в Україні та реформи
правоохоронних органів

За аналогом розвинених країн МВС має стати органом
вироблення та здійснення державної політики у сферах:

� захисту правопорядку

� національних і релігійних відносин

� міграції та притулку

� розвитку реґіонів

� діяльності об’єднань громадян

� прикордонної охорони

� ліквідації надзвичайних ситуацій
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Протидія незаконній міграції

Потік нелегальної міграції через Україну в напрямку країн
Євросоюзу з 2008 року набуває постійної тенденції до
зменшення

У 2009 році кількість виявлених незаконних мігрантів зменшилася на 19% 
(2008 рік – 23,6 тис. осіб, 2009 рік – 19,1 тис. осіб), у І півріччі 2010 року - на
26% (6 місяців 2010 року – 10 556) .

У 2009 році переважну більшість (84%) виявлених мігрантів становили
особи, яким відмовлено у в'їзді в Україну (у 2008 р. – 83%), внаслідок чого
відмічається тенденція щодо зменшення випадків затримання мігрантів
за незаконне перетинання західного кордону України. 
Слід підкреслити, що за результатами співбесід в Україну не пропущено у
2009 році – 19,7 тис. у І півріччі 2010 року - понад 9,2 тис. 

Важливо, що 89% незаконних мігрантів не пропущено в пунктах
пропуску на російській (36% від загальної кількості потенційних
незаконних мігрантів, яким відмовлено у в‘їзді в Україну), білоруській
(35%) та молдовській (18%) ділянках кордону
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Протидія незаконній міграції
У 2009 році кількість мігрантів, затриманих за незаконне
перетинання державного кордону на кордоні з ЄС, зменшилася на
44%, за 6 місяців 2010 року – на 42%

Зокрема, на кордоні з:

•Республікою Польща у 2009 році зменшилась на 5%, у 2010 році - у
1,5 р.

•Словацькою Республікою у 2009 році - у 1,5 раза, у 2010 р. – у 1,5 р.  

•Угорською Республікою у 2009 р. - у 2,3 раза, у 2010 р. - у 1,9 р) 

• Румунією у 2009 р. - у 1,6 раза, у 2010 р. - у 5,3 р.
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Реалізація угоди про реадмісію
З 01.01. 2010 в рамках угоди про реадмісію за спрощеною
процедурою органами ДПСУ прийнято 573 особи :

� громадян України - 327
� громадян СНД – 157
� громадян інших країн – 89

В тому числі на кордонах :

� Польщі – 274
� Словаччина -206
� Угорщина – 54
� Румнією – 39 
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Реалізація угоди про реадмісію
З 01.01. 2010 в рамках угоди про реадмісію за стандартною
процедурою органи МВС з країн ЄС прийнято:

� громадян України - більше 800 осіб

�громадян третіх країн - 0 

www.uipp.org.ua



В рамках проекту “Польский досвід контролю
за нелегальною міграцією - уроки для України

задля ефективного втілення угоди про
реадмісію”

За підтримки МЗС Польщі

Віктор Чумак
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

КИЇВ, УКРАЇНА

28.09.2010 www.uipp.org.ua


