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The article states that under the influence of global migration
processes and international obligations Ukraine’s migration policy has also
changed. Significant development of migration policy began after the
country's independence and Ukraine's choice of European integration.
The article is devoted to the analysis of risks of implementation of the
state migration policy for temporary stay of foreigners and stateless
persons. Measures to introduce effective control over compliance with
migration legislation within the country aimed at strengthening national
security are considered. The issue of the content and main characteristics
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of the concepts of «state migration policy» and «public administration» in
the field of migration is studied. The peculiarities of the status of the State
Migration Service of Ukraine as a subject of the state migration policy are
determined.
Key words: state migration policy, public administration, subject of
state migration policy, illegal migration, national safety
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Нелегальна міграція через навчання -

сучасні виклики для системи державного управління / Національнвий
те хнічний університе т України «Київський політе хнічний інститут
іме ні

Ігоря

Сікорського»,

Україна,

Київ;

Доне цький

де ржавний

уніве рсите т управління, Україна, Маріуполь; Національний авіаційний
уніве рсите т, Україна, Київ
В статті визначено, що під впливом глобальних міграційних
процесів та міжнародних зобов’язань, змінювалась і міграційна
політика України. Вагомий розвиток міграційної політики розпочався
після здобуття країни незалежності та обрання курсу України на
євроінтеграцію. Проаналізовано ризики при ре алізації де ржавної
міграційної політики щодо тимчасового пе ре бування інозе мців та
осіб бе з громадянства під час навчання, розглянуто заходи щодо
запровадже ння

е фе ктивного

контролю

за

дотриманням

міграційного законодавства все ре дині де ржави і які спрямовані на
зміцне ння національної бе зпе ки. Дослідже но питання змісту та
основних характе ристик понять «де ржавна міграційна політика»,
«де ржавне управління» в міграційній сфе рі. Визначе но особливості
статусу Де ржавної міграційної служби України як суб’єкта де ржавної
міграційної політики.
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Ключові

слова:

де ржавна

міграційна

політика,

публічне

управління, суб’єкт де ржавної міграційної політики, не ле гальна
міграція, національна бе зпе ка

Постановка пробле ми. Однією з умов розбудови європе йської
де ржави на сучасному е тапі є формування та ре алізація міграційної
політики, вдосконале ння систе ми де ржавного управління міграційними
проце сами, запровадже ння е фе ктивного контролю за дотриманням
міграційного законодавства все ре дині де ржави, аналізів ризиків, які
повинні бути спрямовані на забе зпе че ння національної бе зпе ки,
захисту національних інте ре сів України та відповідати європе йським
стандартам та взятих Україною міжнародних зобов’язань. Питання
міграції як ніколи турбують сьогодні як Україну, так і країни Європи,
адже не контрольована і не завжди ле гальна міграція не гативно
позначається на соціально-економічному добробуті насе ле ння, змінює
зміст цінносте й в національно-культурній сфе рі та є одним із факторів
збільше ння злочинності. Також, законодавство України з питань
міграції сьогодні суттєво відстає від європе йських стандартів і не
завжди забе зпе чує достатній ріве нь національної бе зпе ки.
З

огляду

на

зазначе не ,

вивче ння

і

дослідже ння

питань

забе зпе че ння національної бе зпе ки у сфе рі міграції є важливим і
одночасно

актуальним

завданням

сучасної

науки

де ржавного

управління.
Аналіз останніх дослідже нь і публікацій. Загальноте оре тичні
питання міграційної ситуації в світі, на Європе йському контине нті та в
Україні, чинники та наслідки міжнародної міграції, її значе ння для
розвитку та бе зпе ки, де які те оре тичні підходи до аналізу міграційної
політики,

міжнародно-правових

докуме нтів

у

сфе рі

міграції

досліджувались у працях О.А. Малиновської, М. А. Баламуша, І. К.
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Василе нко, О. В. Кузьме нко, Т. П. Мінки, В. І. Оле фіра та інших
науковців. Слід відзначити, що те оре тичні напрацювання вче них в
основному

були

зосе ре дже ні

на

висвітле нні

пробле м

правозастосовної діяльності органів де ржавної влади, які ре алізують
міграційну політику в Україні, на аналізі закордонного досвіду щодо
формування напрямів міграційної політики,

багато уваги приділе но

питанням формування та розвитку міграційної політики України, тоді як
питання

визначе ння

міграційної

політики

де ржави

як

частини

національної бе зпе ки залишалися поза увагою науковців.
Формулювання ціле й статті і завдань. Ме та статті полягає у
ґрунтовному аналізі повноваже нь Де ржавної міграційної служби як
суб’єкта

міграційної

політики,

розробці

ре коме ндацій

щодо

формування основних інструме нтів ре алізації де ржавної міграційної
політики щодо тимчасового пе ре бування інозе мців та осіб бе з
громадянства у конте ксті бе зпе кознавства, характе ристиці змісту та
співвідноше ння понять «де ржавна міграційна політика», «де ржавне
управління» і «публічне адміністрування» у сфе рі міграції.
Виклад основного мате ріалу статті. В абсолютному вираже нні
кількість люде й, які проживають за ме жами країни свого народже ння,
сьогодні вище , ніж будь-коли раніше : вона зросла з 173 млн. в 2000 р.
до 272 млн. в 2019 р., прискорюючись те мпами, які
пе ре вищують

зростання

насе ле ння

світу.

В

ре зультаті

трохи
частка

міжнародних мігрантів в загальносвітовому насе ле нні зросла з 2,8% в
2000 р. до 3,5% в 2019 р. У загальну чисе льність входять 20,4 млн.
визнаних або заре єстрованих біже нців і 3,5 мільйона здобувачів
притулку. Країни з високим рівне м доходу поглинули ле вову частку
цього чистого приросту, розмістивши 74 млн. з додаткових 99 млн.
чоловік, що проживають за ме жами країни свого народже ння по
всьому світу (чистий приріст в 2000 – 2019 роки.). В ре зультаті сьогодні
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близько 65% міжнародних мігрантів по всьому світу проживають в
країнах з високим рівне м доходу.
США, Німе ччина, Саудівська Аравія і Росія є найбільш важливими
приймаючими країнами. Європа - колись найважливіший ре гіон
відправле ння мігрантів у світі - з 1960-х років стала основним пунктом
призначе ння для іммігрантів, при цьому країни Європи прийняли 23%
всіх осіб, які проживають за ме жами країни свого народже ння по
всьому світу. Однак більше тре тини цієї кількості є ре зультатом
вільного пе ре сування трудящих і студе нтів все ре дині ЄС [1, с. 1].
В умовах стрімкої активізації міжнародної мобільності насе ле ння,
яке відбувається в руслі світових міграційних проце сів, зростає
значе ння їх ре гулювання в Україні, надання їм організованого,
бе зпе чного
міграційна

та

не конфліктного

політика

не обхідна,

характе ру.

Аде кватна

де ржавна

з

боку,

мінімізації

одного

для

обумовле них міграцією ризиків, а, з другого, ‐ для використання
значного позитивного поте нціалу міграції в інте ре сах розвитку країни.
До цього тре ба додати, що спроможність національних урядів
нале жним чином ре гулювати міграційні пе ре міще ння є пе ре думовою
успішного

міжнародного

співробітництва,

бе з

якого

управління

міграціями, як багатостороннім проце сом, не можливе .
Формування

міграційної

політики

України

почалося

після

отримання країною не зале жності та за відсутності досвіду, кадрів,
ре сурсів. Гарантії прав на свободу пе ре сування та вибір місця
проживання, вільний виїзд та пове рне ння до країни, захист громадян з
боку де ржави під час їхнього тимчасового пе ре бування за кордоном, а
також не дискримінація інозе мців, можливість в рамках закону набути
притулок в Україні були закріпле ні в Конституції.
У пе рший пе ріод де ржавотворе ння, коли міграційна політика
формувалася

в

рамках

загального

курсу

на

де мократизацію
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суспільного життя її цілі були ясні й зрозумілі. Коли на рубе жі віків їх
було в основному досягнуто, постало питання щодо страте гічного
напряму подальшого розвитку де ржавної політики в сфе рі міграції.
Як зазначалося у ріше нні РНБО (2008 р.), міграційна політика
де ржави залишалася конце птуально не визначе ною; її принципи,
страте гічні завдання, поточні цілі, стандарти захисту прав людини
відсутні. Прогре су у виріше нні питання щодо страте гічних напрямів
міграційної політики заважало, крім іншого, тогочасне протистояння
гілок влади, яке блокувало будь‐які ініціативи, не лише у сфе рі
міграції.
Але конституційні зміни, заходи в ході адміністративної ре форми,
дозволили створити у грудні 2010 р. Де ржавну міграційну службу
(ДМС)

,

спе ціальний

орган

виконавчої

влади,

покликаний

ре алізовувати де ржавну міграційну політику. ДМС України пе ре брала
на се бе функції з питань громадянства, міграції та ре єстрації фізичних
осіб, які виконувалися Міністе рством внутрішніх справ, а також у сфе рі
захисту біже нців, що нале жали Де ржавному коміте ту у справах
національносте й та ре лігій, ліквідованому в ході адміністративної
ре форми.
В подальшому було прийнято низку законів: «Про правовий статус
інозе мців та осіб бе з громадянства», «Про біже нців та осіб, які
потре бують додаткового чи тимчасового захисту»,

нову ре дакцію

Закону України «Про зайнятість насе ле ння», де які положе ння якого
стосуються

ре гулювання трудової міграції, закон «Про Єдиний

де ржавний де мографічний ре єстр та докуме нти, що підтве рджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спе ціальний статус»,
яким, крім іншого, встановле но докуме нти для виїзду українців за
кордон та пе ре бування інозе мців на те риторії України, а також порядок
їх видачі. В 2012 р. було схвале но План заходів щодо інте грації
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біже нців та осіб, які потре бують додаткового захисту, в українське
суспільство на пе ріод до 2020 року. Таким чином, впе рше українська
нормативно‐правова база наповнилася докуме нтами, які стосуються
питань інте грації мігрантів, також правового закріпле ння набула низка
практичних напрацювань.
Міграційні відносини виникають у зв’язку з пе ре міще нням фізичних
осіб в ме жах одного адміністративно-те риторіального утворе ння, або
ж між ними. Тобто міграційні відносини охоплюють собою не тільки сам
факт пе ре міще ння, а й всі дії, які пе ре дують цьому факту (отримання
візи, паспортних або виїзних докуме нтів, тощо). Таким чином,
міграційні

відносини

ре гулюються

сьогодні

різними

галузями

законодавства (конституційним, адміністративним, кримінальним і ін.)
[2, с. 390].
Розпорядже нням Кабіне ту Міністрів України від 12 липня 2017 р.
№ 482-р, було схвале но Страте гію де ржавної міграційної політики
України на пе ріод до 2025 року, яка покликана приве рнути увагу до
міграційних пробле м, та націле на на виріше ння питань взаємозв’язку
міграційної політики з іншими сфе рами діяльності де ржави. Як
визначає Страте гія де ржавної міграційної політики України на пе ріод
до 2025 року, внаслідок того, що Україна одночасно є де ржавою
походже ння,

призначе ння

та

транзиту

мігрантів,

те риторією

різнохаракте рних, різноспрямованих та різномасштабних міграційних
потоків, забе зпе че ння де ржавного ре гулювання у сфе рі міграції є
складним завданням, розв’язання якого потре бує

компле ксного,

систе много підходу, нале жного фінансування, кадрового та наукового
забе зпе че ння.
Як зазначає Баламуш М. [3. с. 86], визначе ння поняття «де ржавна
міграційна політика», можна поділити на три групи:
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– де ржавна міграційна політика як вплив де ржави на міграційні
проце си шляхом їх вре гулювання у вузькому та широкому се нсах;
– де ржавна міграційна політика, що являє собою систе му
(сукупність) заходів, які здійснюються де ржавою чи не де ржавними
установами;
– де ржавна міграційна політика як компле кс правових, фінансових,
адміністративних та організаційних заходів, з використанням яких
де ржава

ціле спрямовано

проце сів

з

позицій

впливає

міграційних

на

ре гулювання

пріорите тів,

міграційних

кількісного

складу

міграційних потоків та їх структури у сфе рі де ржавного управління.
На думку С. Де нисюк «Міграційна політика це компле кс заходів, які
нале жать до сфе ри де ржавного управління й включають проце с
прийняття

ріше нь,

контрольований

що

вре гульований

пре дставницькою

правовими

владою

та

нормами,

спрямований

на

впорядкування міграційних проце сів» [4, с.112].
У наукових працях В. Ре бкало та В. Те ртичка, говориться про
тісний зв’язок де ржавної політики з де ржавним управлінням, які дали
таке визначе ння: «Де ржавна політика не обхідна не тільки як форма
де ржавного управління, а як його найбільш міцний організаційний
поте нціал. І, навпаки, де ржавне управління виступає як своєрідна
форма політики і як засіб її практичного втіле ння в життя».
Пробле мним, сьогодні, є співвідноше ння

понять «де ржавне

управління» та «публічне адміністрування», яке найближчим часом,
мабуть, не буде виріше но ні на те оре тичному, ні на законодавчому
рівнях. Погоджуємося з тими науковцями, які вважають, що кате горію
«де ржавне

управління»

доре чно

вживати

при

характе ристиці

внутрішньо-організаційних зв’язків в систе мі органів виконавчої влади,
а поняття «публічне адміністрування» характе ризує зовнішньо -
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організуючу діяльність органів виконавчої влади та органів місце вого
самоврядування.
Таким чином, визначимося, що де ржавне управління у сфе рі
міграції це внутрішньо-організаційна управлінська діяльність, яка
здійснюється в

Де ржавній міграційній службі України, де ржавне

управління і публічне адміністрування є засобами ре алізації де ржавної
міграційної політики в Україні.
До суб’єктів де ржавної міграційної політики відносимо де ржавні
органи та органи місце вого самоврядування, які, формують міграційну
політику в Україні та ре алізують її у своїй діяльності.
Повноваже ння Де ржавної міграційної служби України, які можна
відне сти до публічного адміністрування:
здійсне ння у ме жах компе те нції провадже ння з питань прийняття

-

до громадянства України і про припине ння громадянства України;
прийняття

-

відповідно

до

законодавства

ріше ння

про

встановле ння нале жності до громадянства України, оформле ння
набуття громадянства України;
здійсне ння оформле ння і видачі докуме нтів для тимчасового або

-

постійного проживання в Україні, а також виїзду за її ме жі;
прийняття

-

ріше ння

про

визнання

інозе мців

та

осіб

бе з

громадянства біже нце м або особою, яка потре бує додаткового
захисту; надання адміністративні послуги відповідно до закону [3, с.
87].
Як зазначалося, основним це нтральним органом де ржавної
виконавчої влади, який ре алізує де ржавну політику у сфе рах міграції
(імміграції та е міграції), протидії не ле гальній (не законній) міграції,
громадянства, ре єстрації фізичних осіб, біже нців та інших визначе них
законодавством кате горій мігрантів, є Де ржавна міграційна служба
України. Слід зазначити, що Де ржавна міграційна служба України є не
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тільки суб’єктом ре алізації де ржавної міграційної політики в Україні, а й
головним

суб’єктом

де ржавного

управління

та

публічного

адміністрування у сфе рі міграції.
Ве ликим поштовхом у не обхідності визначе ння страте гічних ціле й
де ржавної

міграційної

політики

стали

поглибле нні

відносин

з

Європе йським Союзом у міграційно-візовій сфе рі, започатковані
бе звізовим діалогом між Україною та ЄС, 09 жовтня 2008 р. у м.
Брюссе ль, та схвале ним Планом дій для України щодо лібе ралізації
візового

ре жиму

з

Європе йським

Союзом

у

ході

че ргового

Чотирнадцятого саміту Україна – ЄС, 22 листопада 2010 року.
На виконання пе ршого е тапу Плану, 30 травня 2011 року, Указом
Пре зиде нта України N622/2011, було схвале но Конце пцію Де ржавної
міграційної політики, де до основних ме ханізмів ре алізації де ржавної
міграційної політики щодо тимчасового пе ре бування інозе мців та осіб
бе з громадянства, було відне се но створе ння сприятливих умов для
тимчасового в'їзду в Україну інозе мців та осіб бе з громадянства з
ме тою навчання, та забе зпе че ння здійсне ння контролю за в'їздом в
Україну мігрантів з ме тою навчання.
На виконання другого е тапу Плану, 29 квітня 2015 року, спільним
наказом МВС України, МЗС України, Міністе рство соціальної політики
України,

МОН

України,

СЗР

України,

СБ

України

№

494/132/467/497/141/281, було затве рдже но Ме тодику аналізу ризиків з
ме тою

протидії

не ле гальній

міграції,

яка

пе ре дбачає

обмін

статистичною та аналітичною інформацією між суб’єктами, зокре ма,
Де ржавною міграційною службою України (ДМС) та Міністе рством
освіти і науки України (МОН) щодо чисе льності та громадянства
інозе мців та осіб бе з громадянства, які навчаються у вищих
навчальних закладах.
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Ве ктор міграційної політики змінювався у розвитку відносин між
Україною

та

Європе йським

Союзом,

що

вимагало

визначе ння

міграційної політики як частини національної бе зпе ки.
Указом Пре зиде нта України від 14 бе ре зня 2016 року № 92/2016,
затве рдже ною Конце пцію розвитку се ктору бе зпе ки і оборони України,
якою міграційну політику де ржави визначе но частиною національної
бе зпе ки, яка се ре д іншого, спрямована на е фе ктивний контроль за
міграційними проце сами, дієвої боротьби з не ле гальною міграцією.
Зокре ма, пробле мою зазначалось обме же ння можливості виходу
на український ринок праці найбільш підготовле ної та інте грованої
частини інозе мців, якими є інозе мні студе нти, що отримали освіту в
Україні. Страте гією у сфе рі ле гальної міграції в Україну пе ре дбаче но
гнучкість форм в’їзду та проживання мігрантів, які прибувають в
Україну для навчання, та створе ння умов, за яких інозе мні студе нти
після закінче ння навчання зможуть продовжити пе ріод проживання в
Україні [5].
Для держави це стало дуже визначною подією, так як Україна
стала першою країною з-поза Балканського регіону, якій Євросоюз
надав такий документ.
Виконання Плану дій стало дієвим інструментом для проведення
реформ не лише в міграційно-візовій, але й в багатьох інших сферах.
Вказаним Планом було визначено конкретні критерії ЄС за чотирма
блоками: Блок 1. «Безпека документів, включаючи біометрику»; Блок 2.
«Нелегальна імміграція, включаючи реадмісію»; Блок 3. «Громадський
порядок та безпека»; Блок 4. «Зовнішні зносини та фундаментальні
права».
Блок 2 «Нелегальна імміграція, включаючи реадмісію», включав
під критерії: 2.2.1. Управління кордонами; 2.2.2. Управління міграцією;
2.2.3. Політика надання притулку. На 1 етапі Плану (законодавство та
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політичні засади) до основних вимог можна віднести: схвалення
законодавчої бази у сфері міграційної політики, щодо правил в’їзду та
перебування іноземців, боротьбу з нелегальною міграцією, моніторинг
міграційних потоків (легальної та нелегальної міграції), утворення
органів, відповідальних за збирання та аналіз даних про обсяги і потоки
міграції. Схвалення законодавства у сфері притулку у відповідності з
міжнародними стандартами та стандартами ЄС, що передбачатиме
підстави для міжнародного захисту. На 2 етапі Плану (критерії
ефективної імплементації) визначено ефективне виконання Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб та заходів щодо реінтеграції
громадян України, впровадження ефективної методології виявлення
нелегальної міграції всередині країни, аналіз ризиків, включаючи
ефективну співпрацю між відповідними установами, спроможності
забезпечити ефективне вислання з території України громадян третіх
держав, які нелегально перебувають та/або перетинають територію
країни.
Україна ще не має достатнього досвіду державного регулювання
процесів нелегальної міграції. Тому на сьогодні, одним із важливих
завдань є формування та реалізація державної міграційної політики,
спрямованої на створення нормативно-правової бази, вироблення
практик стратегічного управління міграціями щодо протидії нелегальній
міграції,

які дають можливість іноземним громадянам тимчасово

легалізувати своє перебування на території України.
Насамперед, слід зазначити, що згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил
оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її
територію», іноземні громадяни здійснюють в’їзд на територію держави
на підставі візи: виданої на запрошення навчального закладу; дозволу
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на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; запрошення
членів сім’ї та ін. [7].
Згідно проведеного Моніторингу міграційної ситуації та змін у сфері
управління

міграцією

та

кордонами,

здійсненою

Міжнародною

організацію з міграції (МОМ), Агентства ООН з питань міграції, станом
на серпень 2018 р. основними причинами тимчасового проживання
іноземців в Україні є: навчання (54,1% усіх іноземців, які перебувають
на

обліку),

возз’єднання

сім’ї з

громадянами

України

(27,9%),

працевлаштування (10,7%) [8].
Станом на лютий 2019 року на обліку перебувають 64 826
іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово проживають в
Україні з метою навчання, що на 1 011 осіб більше, ніж у січні 2019
року. Освітні мігранти зареєстровані в найбільших освітніх центрах
України: Харківській області (26,5%), Києві та Київській області (18,5%),
Одеській області (14,4%) та Дніпропетровській області (6%).
Згідно

статистичних

даних

Українського

державного

центру

міжнародної освіти з 2017 року збільшилась кількість іноземців, які
навчаються у ЗВО України (рис. 1).

Рис. 1. Кількість студентів-іноземців, які навчаються у ЗВО
України за 2011 – 2019 рр.
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Згідно з аналітичними даними Українського державного центру
міжнародної освіти серед країн походження іноземних студентів,
найбільш представлених в Україні, є: Індія (22,90 %), Марокко (10,23
%), Азербайджан (6,80 %), Туркменістан (6,64 %), Нігерія (5,44 %),
Туреччина (4,68 %), Китай(4,38 %), Єгипет(4,35 %), Ізраїль(3,18 %).
Щодо частки студентів із пострадянських країн, то слід вказати на
зменшення цього показника з кожним роком, якщо у 2017-2018 р.
частка становила 29, 47 %, то у 2019-2020 рр. становить 21, 52 %.
Отже,

це

свідчить

проте,

що

більшість

іноземців-студентів

використовують в’їзд в Україну з країн з візовим порядком в’їзду (рис.
2) [9].

Рис. 2. Частка студентів із пострадянських країн за 2017-2020
рр.
Слід зазначити, що під час здійсне ння профілактичних заходів
спрямованих на протидію не ле гальній міграції, співробітниками органів
Національної поліції та ДМС спосте рігається те нде нція до виявле ння
порушників міграційного законодавства, які після в’їзду в Україну не
прибули до навчання, або після відрахування з навчальних закладів не
здійснили виїзд з України. Так, до прикладу, у се рпні 2020 р. в м. Біла
Це рква,

в

гуртожитку

місце вого

Аграрного

уніве рсите ту,

було

виявле но 26 інозе мців, громадяни Індії, Не палу, Алжиру та Єгипту, які
за поруше ння умов контракту були відраховані, однак ухилилися від
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виїзду після дозволе но те рміну пе ре бування, та пе ре йшли на
не ле гальне становище .
Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що викликом для
систе ми де ржавного управління щодо забе зпе че ння національної
бе зпе ки є міграційні проце си, які насампе ре д пов’язані з ризиками
використання інозе мцями навчання для ле гального в’їзду в Україну та
докуме нтування посвідками на тимчасове проживання; вчине ння
особами, які надають освітні послуги, протиправних дій, що призводить
до поруше ння конституційних прав інозе мним громадян на освіту;
не обхідність вне се ння змін у діюче законодавство, зокре ма, щодо
продовже ння строку тимчасово проживання в Україні інозе мним
громадянам, які планують продовжити навчання у ВНЗ України або
праце влаштуватись.
І як свідчить світовий досвід, саме активна міграційна політика
здатна

сприяти

розвитку

де ржави,

має

характе ризуватися

компле ксністю дій на всіх стадіях міграційного проце су, а також
включе нням міграційних питань в усі напрями де ржавного і публічного
управління, ре алізовуватися на основі чітко скоординованої діяльності
різних урядових структур, місце вої влади, соціальних партне рів,
громадських і не урядових організацій для забе зпе че ння національної
бе зпе ки.
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