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META

Ініціатива «Індикатори управління міграцією» (ІУМ) 
має на меті підтримувати добре керовану міграційну 
політику за допомогою сприяння країнам в оцінюванні 
комплексності їхніх структур управління міграцією та 
визначенні пріоритетів щодо подальших дій. 

У ході подальших оцінювань ІУМ визначаються зміни 
у міграційній політиці, що виникли після проведення 
перших оцінювань ІУМ для країн, що, таким чином, 
сприяє урядам у відстеженні їхнього прогресу стосовно 
національних пріоритетів, а також зобов’язань, 
прийнятих на регіональному та міжнародному рівні.

ІУМ можна використовувати, щоб розпочати обговорення в рамках урядів, з іншими 
відповідними стейкхолдерами у країні стосовно їхніх структур міграційної політики. 
Вона може сприяти у визначенні того, чи такі структури, які часто застосовуються 
протягом кількох років, все ще вирішують основні актуальні задачі та чи використовують 
можливості сьогоднішніх реалій.

МЕТА



ВСТ УП



ВСТУП
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Ми живемо в епоху безпрецедентної мобільності, та необхідність у сприянні впорядкованій, 
безпечній, законній і відповідальній міграції та мобільності набуває все більшої актуальності.1 
Потребу у вирішенні актуальних задач і максимізації можливостей, які надає така мобільність, 
було визнано із включенням міграції до Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року, 
що підкреслює позитивний внесок мігрантів до інклюзивного зростання та розвитку. Міграція 
інтегрована у низку завдань Цілей сталого розвитку (ЦСР), таких як викорінення сучасного рабства 
та усунення вразливості трудових мігрантів. Проте основним посиланням на міграцію у ЦСР є 
завдання 10.7 щодо сприяння «впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції 
та мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення спланованої і добре керованої 
міграційної політики».2

Внесення завдання 10.7 до Порядку денного до 2030 року створило потребу у визначенні «спланованої 
та добре керованої міграційної політики». Через це у 2015 році Міжнародна організація з міграції 
(МОМ) розробила Рамкову програму з управління міграцією (MiGOF). Ця Рамкова програма надає 
стислий огляд ідеального підходу, що дозволяє Державі визначити, що їй може знадобитися для 
належного керування міграцією у спосіб, що відповідає обставинам.3 Того ж року держави-члени 
МОМ підтримали запровадження Рамкової програми. 

У прагненні ввести в дію MiGOF, МОМ співпрацювала із Economist Impact з метою розроблення 
Індикаторів управління міграцією (ІУМ): набору стандартів, що складається приблизно із  
90 індикаторів для сприяння країнам в оцінюванні їхньої міграційної політики та сприяння 
обговоренню того, якою може бути добре регульована міграція на практиці. 

ІУМ допомагає країнам визначати належну практику, а також напрями з потенціалом подальшого 
покращення, а також може сприяти розумінню тих важелів політики, які країни можуть задіяти для 
покращення їхніх структур управління у сфері міграції. Проте ІУМ визнає, що всі країни мають різні 
реалії, актуальні задачі та можливості, що стосуються міграції. Таким чином, ІУМ не класифікує країни 
за розробкою або впровадженням їхньої міграційної політики. Зрештою, ІУМ не вимірює результати 
або інституційну ефективність міграційної політики. Замість цього, вона оцінює застосовну політику 
у сфері міграції та виконує функцію системи контрольних параметрів, що сприяє розумінню заходів 
політики, які країни, можливо, матимуть намір розглянути у ході здійснення належного управління 
міграцією. 

Подальші оцінювання ІУМ мають на меті показати прогрес, якого країни досягли у їхній політиці 
управління міграцією після їхньої першого оцінювання ІУМ. Конкретніше, у цьому звіті надається 
стислий опис основних змін і досягнень, що відбулися у сфері управління міграцією в Україні,4  
а також напрямів із потенціалом подальшого покращення, визначених в рамках ІУМ.5

1 Постійний Комітет МОМ з програм і фінансів, сімнадцята сесія (S/17/4 від 29 вересня 2015 року), стаття 2.
2 Рада МОМ, 106-а сесія, Рамкова програма з управління міграцією (C/106/40 від 4 листопада 2015 року), сторінка 1, виноска 1. Режим доступу::  

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.
3 Там само.
4 Огляд управління у сфері міграції в Україні. 2019, Доступно за посиланням: www.migrationdataportal.org/overviews/mgi/ukraine#0. 
5 Ініціатива ІУМ — це програма оцінювання політики під головуванням МОМ, що імплементується за підтримки Economist Impact.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://www.migrationdataportal.org/overviews/mgi/ukraine#0
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 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ 
КОНЦЕПТУАЛЬНА 

МОДЕЛЬ

Не класифікація країн

Не оцінювання наслідків політики

Не має обов’язкового характеру

ІУМ 

ЗАВДАННЯ 10.7

ПРИНЦИПИ
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Що підтримує 
вимірювання

На
підставі

MiGOF

ЦІЛІ

ЩО ЦЕ ЧИМ ЦЕ НЕ Є

Рамкова програма MiGOF МОМ визначає основні елементи для підтримки спланованої та добре 
керованої міграції. Вона орієнтована на консолідоване, узгоджене та комплексне представлення 
набору із трьох принципів і трьох цілей, які, у разі їх дотримання та виконання, забезпечать гуманність, 
упорядкованість міграції та її користь для мігрантів і суспільства.

Дотримання міжнародних стандартів 
та здійснення прав мігрантів.

Покращення соціально-економічного 
добробуту мігрантів та суспільства.

Формулювання політики, що заснована 
на фактичних даних та 
загальноурядовому підході.

Ефективне вирішення питань 
мобільності у зв’язку з кризовими 
ситуаціями.

Співпраця з партнерами з питань 
міграції та суміжних питань.

Набір індикаторів, що сприяють 
розумінню важелів політики, які країни 
можуть задіяти для покращення їхніх 
структур управління у сфері міграції

Інструмент, що визначає належну практику 
і сфери, які можна надалі розвивати

Консультаційний процес, що розвиває 
діалоги з питань управління міграцією, 
роз’яснюючи як «добре керована 
міграція» може виглядати у контексті 
завдання 10.7 ЦСР

«Сприяння «впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та 
мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення спланованої і 
добре керованої міграційної політики».

Забезпечення того, що міграція відбувається 
у безпечних, упорядкованих і гідних умовах.



ОСНОВНІ 
ВИСНОВКИ 
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ІУМ складається приблизно з 90 індикаторів, об’єднаних у групи за шістьма різними галузями 
управління міграцією, що спираються на категорії MiGOF:

Індикатори у цій сфері розглядаються у тій мірі, в якій 
мігранти мають доступ до певних соціальних послуг, таких 
як охорона здоров’я, освіта та соціальне забезпечення. Ця 
сфера також охоплює питання возз’єднання сім’ї, доступу до 
роботи і доступу до резидентства і громадянства. Підписані та 
ратифіковані міжнародні конвенції також включено.

Індикатори у цьому напрямі оцінюють інституційні, 
нормативно-правові основи країн, що стосуються міграційної 
політики. У цьому напрямі також охоплюються питання 
існування національних стратегій міграції, які відповідають 
цілям розвитку, та здійснюється контроль за заходами із 
розвитку, а також інституційною прозорістю та узгодженістю 
стосовно управління міграцією.

Ця категорія зосереджена на зусиллях країн щодо співпраці 
з питань стосовно міграції з іншими державами, а також 
з відповідними неурядовими структурами, у тому числі 
громадськими організаціями та приватним сектором.

Індикатори у цьому напрямі оцінюють політику країн щодо 
визнання освітніх і професійних кваліфікацій мігрантів, 
положення, що регулюють міграцію студентів та питання 
існування двосторонніх трудових угод між країнами. Аспекти 
взаємодії з діаспорою у країні походження та грошових 
переказів мігрантів також розглядаються у цьому напрямі.

У цій категорії розглядається тип і рівень готовності країн, 
коли вони стикаються з питаннями мобільності у зв’язку 
з кризовими ситуаціями. У цих питаннях розглядаються 
застосовні процеси для громадян і негромадян як під час, так 
і після стихійних лих, у тому числі, чи гуманітарна допомога в 
рівній мірі доступна для мігрантів, як і для громадян.

У цій сфері звертається увага на підхід країн до управління 
міграцією стосовно контролю кордонів та правозастосовної 
політики, затвердження критеріїв для мігрантів, готовності та 
стійкості у випадку значних і неочікуваних потоків мігрантів, 
а також боротьби з торгівлею людьми.

ПРАВА  
МІГРАНТІВ
СТОРІНКА 14

ЗАГАЛЬНОУРЯДОВИЙ 
ПІДХІД
СТОРІНКА 17

ПАРТНЕРСТВА
СТОРІНКА 20

ДОБРОБУТ  
МІГРАНТІВ
СТОРІНКА 22

ПИТАННЯ МОБІЛЬНОСТІ 
У ЗВ’ЯЗКУ З КРИЗОВИМИ 
СИТУАЦІЯМИ 
СТОРІНКА 24

БЕЗПЕЧНА, 
ВПОРЯДКОВАНА ТА 
ВРЕГУЛЬОВАНА МІГРАЦІЯ
СТОРІНКА 26
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 СТИСЛИЙ ОГЛЯД ОНОВЛЕНЬ З 2018 РОКУ

Права мігрантів
Не відбулося значної зміни у правовій базі, що регулює питання імміграції, возз’єднання сімей, 
освіти, охорони здоров’я та соціального захисту з моменту першого оцінювання ІУМ у 2018 році. У 
червні 2020 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини створила Координаційну 
раду з питань захисту прав іммігрантів, яка відповідає за розробку законодавчих пропозицій та 
надання експертної допомоги з прав іммігрантів в Україні.

Загальноурядовий підхід
Міжвідомча робоча група з питань координації інтегрованого управління кордонами була створена 
в 2019 році Кабінетом Міністрів України з метою вдосконалення механізму реалізації державної 
політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Уряд України та Світовий Конґрес Українців підписали Меморандум про взаєморозуміння (МВ) у 
грудні 2020 року. Згідно з МВ, сторони погодилися підтримувати розвиток торгово-економічних 
відносин між Україною та країнами перебування діаспори, залучати інвестиції в українську економіку 
та розбудовувати громадянське суспільство в Україні.

У березні 2021 року Президент України затвердив дві нові стратегії політики, які відповідають за 
питання міграції: Національна стратегія у сфері прав людини (2021 рік) та Національна молодіжна 
стратегія до 2030 року (2021 рік). Національна стратегія у сфері прав людини має на меті захист 
прав мігрантів, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту6, та внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). Національна молодіжна стратегія до 2030 року охоплює питання міграції 
та заохочує залучення молодих мігрантів і внутрішньо переміщених молодих людей у соціальне, 
економічне та культурне життя України. Національна економічна стратегія на період до 2030 року 
(2021 рік) визнає проблеми, пов’язані з міграцією, та передбачає лібералізацію міграційної політики 
щодо офіційного працевлаштування іноземних фахівців з інформаційних технологій.

Партнерства
У 2020 році Україна підписала МВ з Фінляндією, що сприяє двосторонній співпраці з питань міграції, 
а також Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про 
реадмісію осіб.

Добробут мігрантів
У 2018 році Україна підписала угоду з Литвою про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової 
міграції, яка ввела в дію систему моніторингу трудової міграції між цими двома країнами. 

Із 2020 року спеціалістів у сфері інформаційних технологій включено до категорії висококваліфікованих 
спеціалістів і працівників, які є надзвичайно важливими для економіки України та можуть зараз 
іммігрувати в Україну на 10 років із встановленими квотами.

6 Закон України № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні» від 8 липня 2011 року визначає термін «особи, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту» разом з біженцями. 

ОНОВЛЕННЯ З 

2018 РОКУ 
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Питання мобільності у зв’язку з кризовими ситуаціями
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (2020 рік) регулює питання інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за допомогою визначення комплексного 
набору заходів, що охоплюють ініціативи з працевлаштування, професійного навчання, житла, 
підприємництва тощо. 

Національна стратегія у сфері прав людини має на меті захищати права ВПО за допомогою створення 
умов для їхньої інтеграції та захисту їхніх прав. Зокрема, зазначена Стратегія регулює питання потреб 
ВПО стосовно житла, працевлаштування і соціального захисту.

Безпечна, впорядкована та законна міграція
Одним із завдань Стратегії інтегрованого управління кордонами (2019 рік) є просування практики 
застосування альтернативних методів до затримання.
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ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ МІГРАНТІВ 

1.1. Управління у сфері міграції: Приклади добре розвинутих напрямів 
У ході першого оцінювання ІУМ України у 2018 році було виявлено добре розвинуті напрями 
управління, такі як регулювання імміграції, возз’єднання сім’ї, освіта і соціальний захист. Упродовж 
років ці напрями залишалися стабільними без суттєвого розвитку або змін у правовому регулюванні.

Правова база України у сфері імміграції передбачає можливість постійного проживання для іноземців 
та осіб без громадянства на підставі дозволу на імміграцію або довгострокової візи, отриманої в 
іноземних дипломатичних представництвах в Україні або у територіальних органах Державної 
міграційної служби, як передбачено у Законі № 491-III «Про імміграцію» (2001 рік) та Законі  
№ 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (2011 рік). Особи, які мають 
посвідку на постійне проживання, загалом мають однакові права та переваги як і громадяни 
України, з кількома винятками, такими як право голосу. Закон № 693-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства» (2020 рік) надає 
право апатридам звернутись за отриманням посвідки на тимчасове проживання, а також проїзного 
документа, незважаючи на регулярність чи нерегулярність їхньої ситуації.

Щоб подати заяву на отримання громадянства України, іноземці повинні безперервно проживати у 
країні протягом п’яти років або перебувати у шлюбі із громадянином України не менше двох років. 
Крім того, такі особи повинні також відповідати певним вимогам, таким як припинення іншого 
іноземного громадянства або подання декларації про відсутність іноземного громадянства, якщо 
застосовується; знання української мови; наявність законних джерел існування (не застосовується 
для біженців).

Права на возз’єднання сім’ї передбачено для всіх іноземців, які на законних підставах проживають в 
Україні за тієї умови, що вони можуть довести наявність достатніх фінансових коштів для підтримки 
членів сім’ї, які прибувають. Крім того, Україна підтримує возз’єднання сімей, дозволяючи в’їзд 
в країну членів сімей осіб, визнаних біженцями, осіб які потребують додаткового захисту, або 
осіб, яким було надано тимчасовий захист згідно із Законом № 3671-VI «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» (2011 рік).7

Негромадяни, які тимчасово або постійно проживають в Україні, мають рівний доступ до самостійної 
підприємницької діяльності, як і громадяни України, як передбачено Господарським кодексом 
України та Законом № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» (2003 рік).

Мігранти, які мають посвідку на постійне і тимчасове проживання, мають такий самий доступ до 
фінансованої державою початкової та середньої освіти, як і громадяни України. Закон № 463-IX «Про 
повну загальну середню освіту» (2020 рік) доповнює правову базу у секторі освіти без внесення змін 
або введення нових прав для мігрантів. 

Діти затриманих неврегульованих мігрантів, яких поміщено у центри тимчасового перебування, 
мають право на отримання освітніх послуг на індивідуальній основі8 відповідно до індивідуальних 
потреб кожної дитини. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають 

7 Там само. 
8 Індивідуальні освітні послуги можуть передбачати зовнішню форму навчання (екстернат) або педагогічний патронаж, як передбачено Наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» від 12 січня 2016 року.
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в Україні, мають право на отримання професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України, як 
встановлено Законом № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (1998 рік).

Виборчий кодекс, ухвалений у 2019 році, замінює законодавство України про вибори Президента 
1999 року. Права громадян України голосувати на національних виборах з-за кордону залишилися 
незмінними: громадяни України, які проживають за кордоном, можуть голосувати на національних 
виборах у дипломатичних місіях України.

У червні 2020 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини створила Координаційну 
раду з питань захисту прав іммігрантів. До складу Координаційної ради входять представники 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації з міграції, 
громадських організацій, члени діаспор, а також представники науково-експертного середовища. 
Координаційна рада відповідає за розробку законодавчих пропозицій та надання експертної 
допомоги з прав іммігрантів в Україні.

1.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення 
Права мігрантів на медичні послуги не укріплювалися та не переглядалися після оцінювання ІУМ 
2018 року. Доступ до медичних послуг залежить від статусу резидента особи. Особи, які мають 
посвідку на постійне проживання, біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту, мають право вільного доступу до медичних послуг, тоді як особи, які мають посвідку на 
тимчасове проживання, або неврегульовані мігранти мають доступ до безоплатної невідкладної 
медичної допомоги та право на отримання інших медичних послуг на платній основі.

Станом на жовтень 2021 року, Україна не приєдналася до Конвенції про працівників-мігрантів 
Міжнародної організації праці (№ 97), Конвенції про працівників-мігрантів (Додаткові положення) 
(№ 143), Конвенції про приватні агентства зайнятості (№ 181) та Міжнародної конвенції про захист 
прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей.9 Україна не є стороною Конвенції Ради Європи 
про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні (№ 144), яка має на меті покращити 
інтеграцію іноземних резидентів у життя громади, гарантуючи свободу вираження поглядів, 
зібрань та асоціацій, включаючи право на створення профспілок.

Регулювання ринку праці України все ще визначає відмінності між особами, які мають посвідку 
на постійне проживання, та особами, які мають посвідку на тимчасове проживання, шукачами 
захисту, а також заявниками на визнання особою без громадянства, шляхом встановлення низки 
формальних вимог до роботодавців осіб останніх категорій. Такі вимоги включають зобов’язання 
отримати дозвіл на працевлаштування, а також мінімальні умови оплати праці. Однак, Уряд подав 
новий проєкт Закону № 5795 «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування 
праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» (2021), метою якого є зміна процедури 
працевлаштування іноземців в Україні. У разі затвердження, обмеження щодо працевлаштування 
іноземців та вимоги щодо мінімальної оплати праці будуть скасовані, що може привести до 
збільшення кількості іноземних працівників в Україні. Навіть незважаючи на те, що іноземці 
не можуть займатися трудовою діяльністю у секторі державної служби, вони мають доступ до 
працевлаштування у державних підприємствах, якщо тільки обіймана посада прямо не вимагає 
наявності громадянства України або не надає доступу до державних таємниць, наприклад, у 
державній компанії «Укрзалізниця».

Лише особи, що проживають в Україні на постійній основі, мають право на пенсію та соціальні 
пільги. Угоди про соціальне забезпечення, укладені з урядами Ізраїлю в 2013 році та Німеччини 
в 2018 році, не були ратифіковані парламентом України. У 2021 році Уряд України бере участь у 

9 Див. перелік Конвенцій МОП, підписаних Україною, за посиланням www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102867.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102867
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переговорах стосовно нових угод про переведення пенсій з Аргентиною, Болгарією, Хорватією, 
Фінляндією, Латвією, Польщею, Сербією, Словенією, Іспанією та Туреччиною. 

Особи, які мають додатковий захист, досі не мають доступу до процедури набуття громадянства в 
Україні через відсутність відповідної норми про це в Законі № 2235-III «Про громадянство України» 
(2001). Однак, наразі немає національного законодавства, яке б регулювало видачу в’їзної візи 
для цілей возз’єднання сім’ї. Це створює перешкоди для в’їзду в Україну осіб, які перебувають за 
кордоном і бажають возз’єднатися зі своїми родинами – визнаними біженцями та особами, які 
потребують додаткового захисту.

Боротьба з дискримінацією, ксенофобією, злочинами на ґрунті нетерпимості та насилля стосовно 
мігрантів не набула законодавчо закріпленої форми в Україні, та країна не має стратегії або 
програми з цього питання. Проте «недопустимість дискримінації» та «запобігання та боротьба з 
усіма формами прояву расизму, ксенофобії та нетерпимості» визначаються як базові принципи 
імплементації Стратегії державної міграційної політики на період до 2025 року (2017 рік). Таким 
чином, Державна міграційна служба України відповідає за організацію інформаційних кампаній 
для підвищення обізнаності та формування толерантного ставлення і запобігання дискримінації 
осіб, визнаних біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ, ЩО ЗАСНОВАНА НА 
ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ТА ЗАГАЛЬНОУРЯДОВОМУ ПІДХОДІ

2.1. Управління у сфері міграції: приклади добре розвинутих напрямів 
Як зазначено у звіті ІУМ 2018 року, міграційну політику в Україні в цілому розробляє та координує 
Міністерство внутрішніх справ, тоді як Міністерство соціальної політики відповідає за розроблення 
трудової міграційної політики. Державна міграційна служба України (ДМС), в свою чергу, відповідає 
за реалізацію державної міграційної політики (як імміграційної, так і еміграційної) та проєкти 
пропозицій щодо розробки міграційної політики. Крім того, ДМС розділяє відповідальність за 
реалізацію державної імміграційної політики як з Державною прикордонною службою (ДПС), так і з 
Міністерством закордонних справ (МЗС) стосовно безпеки державних кордонів і державної візової 
політики відповідно. Крім того, Міністерство економіки відповідає за реалізацію політики у сфері 
трудової міграції, тоді як Міністерство освіти і науки визначає пріоритетні напрями надання освітніх 
послуг іноземцям та особам без громадянства.

МЗС діє в якості координатора з питань співпраці з українською діаспорою, з урахуванням того, 
що відсутній спеціалізований орган, відповідальний за співпрацю з діаспорою на всіх рівнях, як 
передбачено Законом № 1582-IV «Про правовий статус закордонних українців» (2004 рік). Крім 
того, МЗС відповідає за забезпечення функціонування Національної комісії з питань закордонних 
українців, яка проводить засідання декілька разів на рік для вирішення питань щодо надання, 
відмови у наданні чи припинення статусу закордонного українця.10 

У грудні 2020 року Уряд підписав Меморандум про взаєморозуміння (МВ) із Світовим Конґресом 
Українців (СКУ). СКУ виступає в якості міжнародної координаційної структури з громадськими 
організаціями української діаспори. Згідно з МВ, сторони погодилися вживати заходів для розвитку 
торгово-економічних відносин між Україною та країнами перебування діаспори, залучати інвестиції 
в українську економіку та підтримувати громадянське суспільство в Україні.

Стратегія державної міграційної політики (2017 рік) реалізується двома етапами: 2018-2021 та  
2022-2025. Така циклічна реалізація має на меті забезпечити більш ефективне та цільове 
планування, при якому враховуються пріоритети уряду, зміна обставин, нове законодавство та 
тенденції міжнародної міграційної політики. У Плані заходів на 2022–2025 роки (в даний момент 
у вигляді проєкту) надаватимуться настанови щодо реалізації другого етапу Стратегії державної 
міграційної політики із зосередженням на зменшенні адміністративних бар’єрів, зниженні 
негативного впливу еміграції, створенні умов для повернення та реінтеграції українських мігрантів, 
сприянні врегульованій міграції до України та забезпеченні успішної інтеграції іноземців та осіб без 
громадянства в українське суспільство. Заходи, заплановані в рамках Плану заходів на 2022–2025 
роки, узгоджуються із заходами Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію. 

Національна стратегія у сфері прав людини (Стратегія з прав людини), затверджена у березні 2021 
року, узгоджується зі Стратегією державної міграційної політики (2017 рік) та має на меті включити 
права мігрантів до пріоритетів у сфері прав людини в Україні. Серед інших стратегічних цілей, вона 
має на меті захищати права іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають 
в Україні, а також біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (Ціль 19),11 
крім прав внутрішньо переміщених осіб (Ціль 21). 

10 Закордонний українець — це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є 
походженням з України, відповідно до Закону № 1582-IV «Про правовий статус закордонних українців» від 4 березня 2004 року.

11 Деякі завдання за ціллю 19 охоплюють не лише осіб, які проживають в Україні на законних підставах, а й усі категорії мігрантів, що перебувають під юрисдикцією 
України.
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Національна молодіжна стратегія до 2030 року (2021 рік) охоплює питання міграції шляхом 
забезпечення залучення молоді (у тому числі молодих мігрантів, закордонних українців та іноземців, 
які цікавляться українською культурою) у соціальне, економічне та культурне життя України. 
Наприклад, Національна молодіжна стратегія має на меті підвищення рівня взаємодії молоді з різних 
соціальних груп, у тому числі іммігрантів. Вона також передбачає реінтеграцію молоді, яка проживає 
на охоплених конфліктом територіях України, та з числа ВПО до культурного, інформаційного та 
освітнього простору. 

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року (2019 рік) враховує виклики, 
пов’язані з неврегульованою міграцією, і спрямована на забезпечення врегульованого перетину 
державного кордону. Однією з цілей Стратегії інтегрованого управління кордонами (2019) є 
виявлення мігрантів у неврегульованих ситуаціях та їх повернення до держав походження (Ціль 8).

Міжвідомча робоча група з питань координації інтегрованого управління кордонами була створена 
в 2019 році Кабінетом Міністрів України з метою вдосконалення механізму реалізації державної 
політики у сфері інтегрованого управління кордонами. Засідання Міжвідомчої робочої групи 
проводяться не рідше ніж два рази на рік.

Кілька органів збирають та розповсюджують дані з міграційних та суміжних питань на регулярній 
основі: ДМС, Державна служба статистики (ДСС) та Державна служба зайнятості. Дві основні 
публікації з питань міграції — Міграційний профіль і Демографічний щорічник видають щорічно 
ДМС та ДСС відповідно. ДМС збирає та публікує дані про імміграцію, еміграцію, набуття 
громадянства, ідентифікацію мігрантів у неврегульованій ситуації, надання притулку щотижня та 
щокварталу.12 Окрім міжнародної міграції, ДСС збирає та публікує дані про внутрішню міграцію, що 
включає статистику міграції за регіонами, статтю, віковими групами тощо.13 Національний інститут 
стратегічних досліджень регулярно видає аналітичні публікації з питань міграції та захисту прав 
мігрантів в Україні.

Проведення чергового Всеукраїнського перепису населення14 заплановано на 2023 рік. Програма 
перепису міститиме низку питань стосовно міграції, а саме: місце народження, місце проживання, 
громадянство (України, іншої держави, без громадянства), етнічне походження, місце проживання 
з народження, інші місця проживання за рік до проведення перепису та причини переїзду, місце 
роботи, причини еміграції з України.

2.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення
Уряд продовжує покращувати координацію міграції, про що свідчить створення Механізму 
координації на початку 2020 року для реагування на пандемію COVID-19. До складу учасників 
Механізму координації входять представники Міністерства охорони здоров’я, Державної 
прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів і захисту споживачів та ДМС, які взаємодіють щоденно через терміновий 
характер питань, які вони розглядають.

Не всі ключові національні стратегії політики комплексно вирішують питання міграції. Державна 
стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки (2020 рік) регулює лише питання інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади, тоді як Національна економічна стратегія 

12 Державна міграційна служба України, Щотижневі показники діяльності, доступні за посиланням https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/shhotizhnevi-pokazniki-
diyalnosti.html; Статистика з основної діяльності, доступна за посиланням https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html.

13 Державна служба статистики України, Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція, доступна за посиланням www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/
menu_u/ds.htm.

14 Останній Всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році та включав питання стосовно міграції. Наразі Уряд України вивчає можливість проведення 
Всеукраїнського перепису населення у 2030 році з використанням національних електронних інформаційних ресурсів (реєстрів).

https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/shhotizhnevi-pokazniki-diyalnosti.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/shhotizhnevi-pokazniki-diyalnosti.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm
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на період до 2030 року (2021 рік) лише загалом визнає проблему трудової еміграції та передбачає 
спрощення реєстраційних процедур для спеціалістів у сфері інформаційних технологій, які 
прибувають.

Досягнення гендерної рівності є частиною урядової політики у всіх секторах, що регулюються 
Законом № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 рік), 
в якому регулюються питання щодо іноземців та осіб без громадянства як суб’єктів у сфері 
запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Таким чином, іноземці та особи без 
громадянства, які проживають в Україні на законних підставах та яким стало відомо про випадки 
гендерно зумовленого насильства, повинні повідомляти про такі випадки місцеві органи влади. 
Незважаючи на це, заходи з протидії дискримінації за ознакою гендеру у сфері міграції відсутні у 
ключових національних міграційних стратегіях.
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СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ  
ТА СУМІЖНИХ ПИТАНЬ

3.1. Управління у сфері міграції: приклади добре розвинутих напрямів
Україна бере участь у кількох регіональних консультаційних процесах та форумах з питань міграції, 
таких як Будапештський процес з 1993 року, Празький процес з 2009 року та Східне партнерство 
з питань міграції, мобільності та інтегрованого управління кордонами з 2009 року. У травні 2021 
року в рамках Празького процесу представники Державної міграційної служби (ДМС) головували 
на першій частині міжурядових консультацій разом з Угорщиною та Польщею з метою оновлення 
та перегляду Плану заходів щодо співпраці у 2023-2027 роках з питань протидії неврегульованій 
міграції, реадмісії, повернення та реінтеграції.

У 2020 році Україна підписала МВ з Фінляндією, що сприяє подальшому розвитку двосторонньої 
українсько-фінської співпраці з питань міграції, покращенню комунікації та поглибленню зв’язків 
між міграційними органами обох країн у сферах міграції, надання притулку та громадянства, 
врегульованої міграції та діджиталізації. Також було підписано Імплементаційний протокол (2020) 
до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб, реалізація якого 
позитивно вплине на розвиток міжнародних відносин між країнами та визначить швидкі й ефективні 
процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не виконують правила 
в’їзду, виїзду та перебування на територіях України та Швейцарської Конфедерації.

Уряд України продовжує співпрацювати зі своїми партнерами на міжнародному рівні, у тому числі 
неурядовими громадськими організаціями. ДМС підписала Меморандум про взаєморозуміння 
(МВ) з Міжнародним центром розвитку міграційної політики (МЦРМП) у 2019 році. У МВ викладено 
основи для співпраці з питань реалізації спільних проєктів, технічної підтримки, обміну статистичними 
даними та організації інформаційних і навчальних заходів. 

Україна залишається активним учасником двосторонніх і багатосторонніх консультацій та обміну 
належною практикою, зокрема, з країнами призначення українських мігрантів. Після проведення 
оцінювання ІУМ у 2018 році представники Уряду України провели консультації з такими країнами як 
Грузія, Польща, Нідерланди, Сполучені Штати Америки та Німеччина, а також такими організаціями 
як Інтерпол та Європейська агенція прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). 

Уряд бере участь як в національних, так і в регіональних консультаціях з питань міграційної політики 
з громадськими організаціями з питань отримання громадянства, легалізації неврегульованих 
мігрантів, надання доступу до особистих документів для внутрішньо переміщених осіб тощо. Крім 
того, ДМС підписала МВ з аналітичним центром CEDOS15 у 2019 році, що передбачає спільні зусилля 
з погодження міграційних даних в Україні зі стандартами Євростату.

Уряд продовжує співробітництво з Агенціями Організації Об’єднаних Націй, зокрема з Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ) та Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН). В рамках проєкту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» 
(2016–2021), МОМ активно співпрацювала з ДМС та Державною прикордонною службою для 
створення інтегрованої інформаційної системи управління міграцією відповідно до європейських 
стандартів. Представництво УВКБ ООН в Україні надає експертну допомогу в питаннях удосконалення 
національного законодавства в сфері захисту прав біженців, осіб, які потребують додаткового захисту 
та осіб без громадянства та під ризиком безгромадянства.

15 CEDOS (ГО Центр дослідження суспільства) – це незалежний аналітичний центр і спільнота, що працює в Києві з 2010 року. 



ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

21І Н Д И К АТО Р И  У П РА В Л І Н Н Я  М І Г РА Ц І Є Ю  ( ІУМ) :  У К РА Ї Н А  Д Р У Г И Й  П Р О Ф І Л Ь  2021 ///        

3.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення
Україна все ще не є стороною жодної регіональної угоди щодо мобільності робочої сили. Проте 
Міністерство закордонних справ (МЗС) працює над подальшим поглибленням співпраці між 
Україною та Європейським Союзом (ЄС) у сфері трудової міграції упродовж 2021 року. Зокрема, 
Україна стала співавтором Концепції з доповнення політики Східного партнерства стосовно міграції 
та мобільності. Ця ініціатива має на меті сприяти країнам Східного партнерства в інтенсифікації 
діалогу з європейськими установами та державами-членами ЄС з питання працевлаштування та 
соціальних гарантій для працівників-мігрантів, у тому числі сезонних працівників в Європі.

За результатами першого оцінювання ІУМ все ще відсутній визначений форум для взаємодії з 
приватним сектором з питань міграції на постійній основі. Прикладом такої взаємодії з потенціалом 
подальшого покращення є співпраця МЗС з українськими операторами мобільного зв’язку, а саме, 
Київстар, Lifecell і Vodafone у 2020 році в рамках програми «Захист» для реагування на надзвичайну 
ситуацію у зв’язку з COVID-19.16  

16 Програма «Захист» мала на меті повернення громадян України, у тому числі сезонних працівників-мігрантів, туристів тощо, назад в Україну. Мобільні оператори 
надіслали своїм абонентам у роумінгу більше 150 000 повідомлень з інструкціями про те, як залишатися на зв’язку з посольствами та консульствами України за 
кордоном.
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ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  
ДОБРОБУТУ МІГРАНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВА 

4.1. Управління у сфері міграції: приклади добре розвинутих напрямів 
Уряд України застосовує практику квот імміграції для задоволення потреб ринку праці. Квоти імміграції 
щорічно встановлює Уряд для восьми категорій іммігрантів відповідно до попиту українського 
ринку праці, як передбачено Законом № 2491-III «Про імміграцію» (2001 рік). З 2020 року спеціалісти 
у сфері інформаційних технологій (ІТ) належать до категорії висококваліфікованих спеціалістів і 
працівників, які є надзвичайно важливими для економіки України. ІТ-професіонали середнього та 
вищого рівня мають право іммігрувати в Україну на 10 років, отримати доступ до працевлаштування 
нарівні з громадянами України та зареєструвати свою власну діяльність підприємців. У 
грудні 2020 року Уряд України спростив процедуру тимчасової імміграції для підприємців та  
висококваліфікованих ІТ-спеціалістів з Білорусі та членів їхніх сімей.

За результатами оцінювання ІУМ 2018 року Уряд України продовжує захищати права та інтереси 
українських працівників-мігрантів за кордоном. У 2018 році Україна підписала нову угоду з Литвою 
про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції (яку було ратифіковано у 2020 році). 
Зазначена Угода вводить в дію систему моніторингу трудової міграції між двома країнами. Крім того, 
вона сприяє зміцненню співпраці у сфері захисту прав та інтересів працівників-мігрантів та слугує в 
якості ефективного механізму для запобігання неврегульованій міграції.

Уряд докладає зусиль для вивчення зв’язку між міграцією та пропозицією на ринку праці. Щорічне 
видання «Робоча сила України у 2020 році», опубліковане у 2021 році, містить дані про склад робочої 
сили за місцем народження та тривалістю проживання в Україні осіб, які народилися в іншій країні, 
зібрані Державною службою статистики з 2019 року.17

Мігранти та члени їхніх сімей мають доступ до низки фінансових послуг в Україні, зокрема, відкриття 
банківського рахунку. З 2018 року Національний банк України значно лібералізував регулювання 
відкриття банківського рахунку за кордоном фізичними особами, що суттєво спростило процес 
здійснення грошових переказів. Крім того, державний банк «ПриватБанк» пропонує кешбек18 
для клієнта, якщо міжнародний  грошовий переказ здійснюється цим банком, та якщо здійснено 
принаймні три транзакції з платіжною карткою за певний період часу. Новий експериментальний 
проєкт e-Резидентство19 надасть можливість іноземцям відкривати банківські рахунки в українських 
банках дистанційно, серед інших електронних функцій, таких як кваліфікований електронний підпис, 
реєстраційний номер платника податків, а також спрощений доступ до адміністративних послуг 
в Україні. Пробний запуск проєкту планується для участі громадян Бангладеш, Білорусі, Китаю, 
Німеччини, Угорщини, Індії, Ізраїлю, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Таїланду та Філіппін.

4.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення
Хоча Україна надає доступ до платної середньої і вищої професійної освіти для іноземних студентів 
включно з шукачами захисту, що надається нарівні з власними громадянами, плата за навчання для 
іноземних студентів в Україні залишається у два-три рази вищою за плату для громадян України.20 
Згідно із законодавством України, іноземні студенти не мають права на працевлаштування під час 
їхнього навчання в Україні або після його завершення. Один із заходів Плану заходів щодо реалізації 

17 Державна служба статистики України збирає ці дані відповідно до практики країн ЄС для вивчення питань міграції населення.
18 Бонусна програма, що пропонує повернення відсотків витраченої суми.
19 Проєкт е-Резидентство запровадило Міністерство цифрової трансформації у 2019 році. Е-резидентство – це особливий статус, який дозволяє іноземним 

фрілансерам та підприємцям вести свій бізнес в Україні дистанційно. Більше інформації про е-резидентство можна знайти тут: https://e-resident.diia.gov.ua/.
20 Іноземний студент, який отримує вищу освіту в Україні, може витратити до 6000–8000 доларів США на рік. Джерело: www.kmu.gov.ua/news/dohid-ukrayini-vid-

inozemnih-studentiv-za-period-yih-navchannya-stanovit-ponad-3-milyardi-dolariv-ssha-ukrayinskij-derzhavnij-centr-mizhnarodnoyi-osviti.

https://e-resident.diia.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/news/dohid-ukrayini-vid-inozemnih-studentiv-za-period-yih-navchannya-stanovit-ponad-3-milyardi-dolariv-ssha-ukrayinskij-derzhavnij-centr-mizhnarodnoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/news/dohid-ukrayini-vid-inozemnih-studentiv-za-period-yih-navchannya-stanovit-ponad-3-milyardi-dolariv-ssha-ukrayinskij-derzhavnij-centr-mizhnarodnoyi-osviti
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Стратегії державної міграційної політики на 2018-2021 роки (2018 рік) полягає у розробленні 
відповідного законодавства, яке б дозволило працевлаштування іноземних студентів під час 
їхнього навчання та після його завершення, проте жодного заходу не було вжито у цьому напрямі. 
Міністерство економіки та Міністерство освіти і науки відповідають за внесення змін до Закону  
№ 5067-VI «Про зайнятість населення» (2012 рік) до 2022 року, що має дозволити зайнятість 
іноземних студентів під час їхнього навчання в Україні та після його завершення.

Як було визнано за результатами першого оцінювання, в Україні відсутні заходи, прямо направлені 
на наймання мігрантів на основі етичних принципів. Дискримінація за будь-якими ознаками 
при працевлаштуванні загалом забороняється Законом № 5067-VI «Про зайнятість населення»  
(2012 рік), що охоплює питання працевлаштування мігрантів.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО  
АСПЕКТУ КРИЗ 

5.1. Управління у сфері міграції: приклади добре розвинутих напрямів 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій є головним координатором у період кризових 
ситуацій. Мігранти мають такі самі права, які і громадяни України у кризових ситуаціях; проте 
вони все ще прямо не розглядаються ні в національному законодавстві, що регулює питання 
реагування на надзвичайні ситуації, ні в Плані реагування на надзвичайні ситуації державного рівня  
(2018 рік). Під час надзвичайних ситуацій система централізованого оповіщення передає 
інформацію виконавчим органам, силам цивільної оборони, підприємствам і населенню про 
існування загрози та відповідні вказівки. Населення може запитувати інформацію, зателефонувавши 
на номер екстреної гарячої лінії або за допомогою звернення до ситуаційних кризових центрів, 
створених локально.

Антикризовий центр при Міністерстві закордонних справ відповідає за координацію реагування на 
кризові ситуації, що загрожують здоров’ю та безпеці громадян України за кордоном, що включає 
функціонування екстреної гарячої лінії. Крім того, взаємодія з громадянами під час надзвичайних 
ситуацій відбувається з використанням різних каналів зв’язку: офіційні вебсайти, засоби масової 
інформації, а також текстові мессенджери (WhatsApp, Telegram тощо).

Україна досягла певного прогресу у включенні питань переміщення у її стратегії політики. 
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки (2020 рік) регулює питання 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за допомогою визначення 
комплексного набору заходів, що охоплюють ініціативи з працевлаштування, професійного 
навчання, житла, підприємництва тощо. Національна стратегія у сфері прав людини (2021 рік) має 
на меті захищати права ВПО за допомогою створення умов для їхньої інтеграції та захисту їхніх 
прав. Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей21 (2020 рік) передбачає 
створення умов для добровільного повернення ВПО на їхнє місце проживання за допомогою 
забезпечення безпеки та економічної стабільності в областях. Окрім цього, Стратегія людського 
розвитку (2021 рік) передбачає численні заходи щодо захисту прав та інтересів ВПО. Зокрема, 
передбачається наповнення фондів соціального житла для ВПО, надання психологічного супроводу 
дітей у школах, забезпечення належних пенсійних виплат та заходів соціального захисту для людей 
похилого віку, які втратили контакт зі своїми дітьми внаслідок внутрішнього переміщення, тощо.  
У 2021 році нова стратегія для реінтеграції ВПО розробляється Міністерством з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України.

5.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення
Уряд України не розробив законодавство або стратегію з управління в надзвичайних ситуаціях, 
що регулює питання міграції або масштабного переміщення. Крім того, вразливості мігрантів 
(конкретна мова спілкування, медіа-канали, інформація щодо процедури повернення та віз) прямо 
не регулюються законодавством або нормативно-правовими актами, що регулюють питання 
взаємодії під час кризових ситуацій.

21 Луганська та Донецька області перебувають в умовах тривалого конфлікту на Сході України.
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Реінтеграція мігрантів, що повертаються, у контексті переміщення, не є частиною ключових 
стратегій міграційної політики. Національна стратегія сталого розвитку «Україна—2020»  
(2015 рік) не піднімає питань ні щодо внутрішнього переміщення, ні щодо реінтеграції мігрантів, 
що повертаються. Проте реінтеграція мігрантів, що повертаються, як загальне явище, залишається 
частиною Стратегії державної міграційної політики.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ, УПОРЯДКОВАНИХ ТА 
ВРЕГУЛЬОВАНИХ УМОВ МІГРАЦІЇ 

6.1. Управління у сфері міграції: приклади добре розвинутих напрямів 
Україна вживає заходів для зменшення кількості мігрантів, які утримуються під вартою. Кодекс 
адміністративного судочинства України (2005 рік) визначає альтернативні заходи затримання, які 
можуть застосовуватися до іноземців та осіб без громадянства, такі як внесення застави відповідним 
іноземцем або особою без громадянства (звільнення під заставу) за зверненням підприємства, 
установи або організації. Стратегія державної міграційної політики (2017) має на меті встановити 
альтернативні заходи щодо затримання мігрантів. Відповідно до Стратегії інтегрованого управління 
кордонами на 2020-2025 роки (2019 рік), одним із її завдань є поширення практики застосування 
альтернативних методів до затримання. Як передбачено Стратегією інтегрованого управління 
кордонами (2019), розробка ефективної системи інтегрованого управління кордонами забезпечить 
транскордонну співпрацю та туризм та спростить інші законні переміщення через кордон.

Конституція та Кодекс законів про працю забороняють примусову працю, проте прямо не регулюють 
питання експлуатації праці мігрантів. Міністерство соціальної політики України виступає в якості 
головного координуючого органу із боротьби з торгівлею людьми та організовує інформаційні 
кампанії для інформування населення про проблеми щодо торгівлі людьми та експлуатації праці 
та для надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми (ПТЛ), і недопущення 
їх стигматизації. Працівники Державної служби зайнятості, а також консульський персонал 
українських дипломатичних місій проходять навчання із ідентифікації та запобігання торгівлі 
людьми та експлуатації праці. ПТЛ мають право на отримання притулку, медичної, психологічної 
та одноразової фінансової допомоги. 

Україна є стороною Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності та Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям. Крім 
того, Україна підписала двосторонні угоди для запобігання та боротьби з незаконним ввезенням 
осіб з Угорщиною (1995 рік), Молдовою (1999 рік), Словаччиною (2000 рік), Польщею (2008 рік), 
Португалією (2008 рік), Грузією (2011 рік), Австрією (2013 рік) та Румунією (2016 рік); зазначені 
угоди є дійсними у 2021 році. 

Правові основи щодо розшуку та ідентифікації осіб, зниклих безвісти, визначаються у  
Законі № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (2018 рік). Комісія з питань осіб 
зниклих безвісти за особливих обставин (існує з 2019 року) виступає в якості координатора діяльності 
державних органів, уповноважених на облік та розшук осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, включаючи мігрантів. Національна поліція проводить розшук в межах території України, 
тоді як Державну міграційну службу включено до переліку органів, уповноважених на облік осіб, 
зниклих безвісти. Державна прикордонна служба може проводити розшук та ідентифікацію осіб, 
зниклих безвісти, в рамках своїх оперативних заходів на кордоні та в контрольних пунктах за 
вимогою правоохоронних органів (Поліції).
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6.2. Напрями з потенціалом подальшого покращення
Після проведення першого оцінювання ІУМ 2018 року Україна активізувала зусилля з реінтеграції своїх 
громадян, що повертаються. Уряд пропонує кредити за низькими ставками22 під 5-7-9 відсотків мікро 
та малим підприємствам для заохочення повернення та економічної інтеграції трудових мігрантів,  
в рамках програми «Повертайся та залишайся», введеної в дію у 2020 році. У січні 2021 року 
Урядом подано до Верховної Ради України проєкт Закону № 4669 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів».  
Цим законопроєктом пропонується впровадити систему стимулюючих заходів для громадян 
України, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, спрямованих на започаткування 
підприємницької діяльності шляхом надання допомоги для економічної реінтеграції трудових 
мігрантів. 

Стратегія державної міграційної політики (2017 рік) визначає умови для добровільного повернення 
українських емігрантів (Цілі 2 і 3). Проте План заходів щодо її реалізації на 2018 2021 роки (2018 рік) 
головним чином зосереджується на реінтеграції працюючих емігрантів.

22 Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Режим доступу: https://5-7-9.gov.ua/. Згідно із Програмою, інвестиційні кредити надаються мікро та малим 
підприємствам, за умови, що власники підприємств внесуть від 20% до 30% суми інвестиційного проєкту. Мікропідприємства зобов’язані наймати двох нових 
працівників щокварталу, тоді як і мікро і малі підприємства отримують знижку за кредитом у розмірі 0,5% за кожне нове створене робоче місце (верхня межа 
ставки кредиту становить 5%).

https://5-7-9.gov.ua/
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У цьому Додатку наведено стислий огляд основних національних заходів реагування на COVID-19 
з точки зору управління міграцією. Він ґрунтується на 12 питаннях щодо Індикаторів управління 
міграцією (ІУМ),1 які було додано до стандартної оцінки ІУМ в Україні, з метою ефективного 
оцінювання національного управління міграцією у контексті пандемії COVID-19. 

Особи, які мають посвідку на постійне проживання, мають право на медичні послуги, 
пов’язані з COVID-19 (тестування, лікування, вакцинацію) нарівні з громадянами України, 
з урахуванням того, що особи, які мають посвідку на тимчасове проживання, зобов’язані 
відшкодувати вартість лікування Державі відповідно до Закону № 2801-XII «Про Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» (1992 рік), Закону № 1645-III «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» (2000 рік) та Закону № 2168-VIII «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (2017 рік).

У Дорожній карті вакцинації України,2 ухваленій у грудні 2020 року, прямо не згадуються 
іноземці або особи без громадянства. Таким чином, особи, які проживають в Україні 
тимчасово, шукачі захисту та заявники на визнання особою без громадянства не мають 
права на переваги вакцинації. 

Іноземці та особи без громадянства, які не проживають в Україні на постійній основі, 
зобов’язані отримати поліс страхування здоров’я, що покриває хворобу COVID-19, 
подорожуючи в Україну.

Уряд запровадив заходи з фінансової підтримки для працівників та самозайнятих осіб,  
які здійснюють свою діяльність згідно з певними економічними категоріями,3 та на роботу 
яких вплинули обмежувальні протиепідемічні заходи. Працівники або самозайняті 
мігранти могли звернутися за отриманням фінансової підтримки на таких самих умовах, 
як і громадяни України двічі: у грудні 2020 та квітні 2021 року.

1 Більше інформації доступно за посиланням: www.migrationdataportal.org/overviews/mgi#0.
2 Міністерство охорони здоров’я України, «Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої  респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом 

SARS-CoV-2, і проведення масової  вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках», 24 грудня 2020 року. Режим доступу:  
https://moz.gov.ua/uploads/5/27921-dn_3018_24_12_2020_dod.pdf. 

3 Перелік видів економічної діяльності, що надають право на отримання одноразової фінансової допомоги, є вичерпним та включає, наприклад, роздрібну 
торгівлю одягом, роздрібну торгівлю з лотків і на ринках різними товарами, інші типи роздрібної торгівлі, діяльність ресторанів та надання послуг мобільного 
харчування, постачання готових справ для подій, обслуговування напоями тощо. Див. повний перелік категорій економічної діяльності за посиланням:  
https://diia.gov.ua/news/kvedy.
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Іноземці або особи без громадянства, які не могли поїхати з України або звернутися до 
Державної міграційної служби (ДМС) для продовження строку дії або внесення змін до 
їхніх посвідок на тимчасове або постійне проживання через карантинні заходи, не були 
притягнуті до адміністративної відповідальності. Відповідно до Постанови № 259-2020-п 
«Про деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції на період установлення 
на всій території України карантину» від 18 березня 2020 року, у випадку, якщо строк дії 
посвідки на тимчасове або постійне проживання закінчився під час введення карантинних 
заходів (березень-червень 2020 року; січень 2021 року; квітень 2021 року), іноземці та 
особи без громадянства могли звернутися до ДМС для продовження строку дії або зміни 
посвідки протягом 30 днів з дати скасування карантинних заходів.  

Інформація, опублікована Центром громадського здоров’я МОЗ України, у тому числі 
щодо COVID-19, не містить жодних даних про міграційний статус.4 Міграційний статус 
також не зазначається як окрема змінна (зокрема, стосовно смертності) при збиранні або 
розповсюдженні даних щодо впливу COVID-19 на соціальний та економічний сектори.

У рамках програми «Захист» Міністерство закордонних справ (МЗС) та іноземні 
дипломатичні місії в Україні сприяли поверненню громадян України, які зіткнулися із 
суворими протиепідемічними заходами, введеними більшістю країн. Зазначена програма 
була спрямована на повернення громадян України до своєї країни шляхом надання 
консультаційної допомоги, підтримки з питань міграції та логістики (продовження строку 
дії віз і дозволів, перетин кордонів), тимчасового забезпечення житлом і харчуванням, 
а також інформаційної підтримки стосовно карантинних заходів. Протягом 2020 року 
близько 20 000 українців звернулися за підтримкою від уряду України через посольства 
або консульства в рамках програми «Захист». 

МЗС розробило інтерактивний онлайн-портал, на якому надається актуальна інформація 
щодо вимог до в’їзду та транзиту (тестування, карантин, віза тощо) для громадян України 
у всіх країнах світу.5 

4 Центр громадського здоров’я МОЗ України, «Коронавірусна інфекція COVID-19». Режим доступу: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-
zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19.

5 Міністерство закордонних справ України, «Корисна інформація для подорожуючих від Консульської служби України». Режим доступу: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
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Д’Аверса Ф., Каракі К., Мала О., Пуї Ж., Романюк В., Волковська М. та Жорова Є.
 2019 Техніко-економічний аналіз механізму інвестування коштів мігрантів і діаспори в Україну. Міжнародна 

організація з міграції (МОМ) та PwC. Режим доступу: www.iom.org.ua/sites/default/files/migrant_and_
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Уряд України
 2018 Угода з Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової 

міграції. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_006-18.
 2020 Імплементаційний протокол між Державною міграційною службою України, Адміністрацією Державної 
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 2019a Постанова Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління 
кордонами. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2019-%D0%BF. 

 2019b Розпорядження Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії 
інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1409-2019-%D1%80. 

 2020a Розпорядження Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1542-2020-%D1%80.

 2020b Розпорядження Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1660-2020-р#n8. 

 2020c Постанова Про деякі питання оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки 
Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері 
інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та 
звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, та членам їхніх сімей. Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-2020-%D0%BF. 

 2020d Постанова Про деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції на період установлення на 
всій території України карантину. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259-2020-п.

 2020e Постанова Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п.

 2021a Постанова Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25.

 2021b Розпорядження Про затвердження плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої 
освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/350-2021-%D1%80#. 
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https://www.iom.org.ua/sites/default/files/migrant_and_diaspora_investment_in_ukraine_feasibility_study_eng.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440_006-18#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2018-%D0%BF#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-2020-%D0%BF
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2021-%D1%80#
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Уряд України, Міністерство економіки
 2020a Наказ Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової ї ї виплати 

для організації безробітним підприємницької діяльності. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0537-20. 

 2020b Наказ Про внесення змін до переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, 
потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2020 році. Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/rada/show/v1847915-20. 

Уряд України, Міністерство освіти і науки
 2016 Наказ Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text.

Уряд України, Державна служба статистики
 2019 Наказ Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 

2019 року та інструкції щодо їх заповнення. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1208-19.  
 2021 Статистичний збірник “Робоча сила України 2020”. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/

kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf.

Президент України
 2015 Указ Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/5/2015.
 2021a Указ Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/94/2021. 
 2021b Указ Про Національну стратегію у сфері прав людини. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/119/2021. 
 2021с Указ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію 

людського розвитку”. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n2. 

Верховна Рада (Парламент)
 1971 Кодекс законів про працю України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 1992 Закон «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/

laws/show/2801-12. 
 1996 Конституція України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 1998 Закон «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/103/98-вр.
 2000 Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1645-14.
 2001a Закон «Про громадянство України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.
 2001b Закон «Про імміграцію». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2491-14.
 2003a Господарський кодекс України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2003b Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
 2004 Закон «Про правовий статус закордонних українців». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/1582-15. 
 2005a Кодекс адміністративного судочинства України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2747-15#Tex. 
 2005b Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Режим доступу: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/2866-15.  
 2011a Закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17. 
 2011b Закон «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Режим доступу: http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/3773-17.
 2012 Закон «Про зайнятість населення». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 
 2017 Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Режим доступу: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19. 
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 2018 Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2505-19.  

 2019 Виборчий кодекс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20.  
 2020a Закон «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20.  
 2020b Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства». 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-20.
 2021a Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для 

економічної реінтеграції трудових мігрантів. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70943.

 2021b Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства в Україні. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72561.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
 2020 Наказ Про створення Координаційної ради з питань захисту прав іммігрантів в Україні. Режим доступу: 

www.ombudsman.gov.ua/files/2020/orgrozp/9_Про%20Координаційну%20раду%20з%20питань%20
%20іммігрантів.pdf.  
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http://www.ombudsman.gov.ua/files/2020/orgrozp/9_Про%20Координаційну%20раду%20з%20питань%20%20іммігрантів.p
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MiGOF: Рамкова програма з управління міграцією23

З метою визначення поняття «добре керованої міграційної політики», Міжнародна організація з 
міграції (МОМ) розробила Рамкову програму управління міграцією (MiGOF), схвалену Радою МОМ у 
листопаді 2015 року. Для цілей Рамкової програми управління міграцією, МОМ визначає управління 
як «традиції та інститути, за допомогою яких здійснюються повноваження щодо міграції, мобільності 
та громадянства в країні, включаючи здатність уряду ефективно формулювати та впроваджувати 
раціональну політику в цих сферах».

Рамкова програма визначає основні елементи «належного управління міграцією» – три принципи 
та три цілі, які, за їх дотримання та виконання, забезпечили б гуманну, безпечну та впорядковану 
міграцію, яка надає переваги для мігрантів та суспільства.24 На думку МОМ, міграційна система 
сприяє міграції та людській мобільності, яка є гуманною, впорядкованою та приносить користь 
мігрантам та суспільству:

Коли вона:
(i)   дотримується міжнародних стандартів та забезпечує права мігрантів;
(ii)  формулює політику, що заснована на фактичних даних та загальноурядовому підході;
(iii) співпрацює з партнерами для вирішення питань міграції та суміжних питань.

У зусиллях щодо:
(i)   покращення соціально-економічного добробуту мігрантів та суспільства;
(ii)  ефективного вирішення питань мобільності у зв’язку з кризовими ситуаціями;
(iii) забезпечення того, що міграція відбувається у безпечних, упорядкованих і гідних умовах.

MiGOF НЕ створює нових стандартів чи норм. При розробці Рамкової програми, МОМ спиралася на 
свій досвід та аналітичну роботу, а також на чинні зобов’язання, декларації, що не мають обов’язкової 
юридичної сили, та заяви. Вона НЕ стосується глобального управління міграцією, що є міжнародною 
архітектурою для вирішення питань, пов’язаних з міграцією та мобільністю людей. Натомість, вона 
зосереджена на управлінні та керуванні міграцією з точки зору держави як основного суб’єкта. Вона 
НЕ пропонує єдину модель для усіх держав. Рамкова програма представляє «правильний шлях» або 
ідеальну версію управління міграцією, до якої можуть прагнути держави.

MiGOF ґрунтується на розумінні того, що держава, будучи основним учасником у питаннях міграції, 
мобільності та громадянства, зберігає за собою суверенне право визначати, хто в’їжджає та перебуває 
на її території та за яких умов у рамках міжнародного права. Інші учасники – громадяни, мігранти, 
міжнародні організації, приватний сектор, спілки, неурядові організації, громадські організації, 
релігійні організації та наукові кола – роблять внесок у управління міграцією через свою взаємодію 
з державами та один з одним.

23  Рада Міжнародної організації з міграції, Рамкова програма з управління міграцією, 106-а сесія, C/106/40 (4 листопада 2015). Доступна за посиланням  
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf.

24  Рамкова програма з управління міграцією (2016). Доступна за посиланням https://publications.iom.int/books/migration-governance-framework.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/ﬁles/en/coun cil/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
https://publications.iom.int/books/migration-governance-framework
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Міжвідомча 
консультація 

Збір даних

Публікація звіту 
на Порталі 
глобальних даних 
з міграції

3

1

4

2
Запуск процесу 
ІУМ 

Процес ІУМ

Першим кроком процесу є пояснення 
ключовим державним особам, що саме 
передбачає ІУМ, для забезпечення 
повного розуміння проєкту та його 
підтримки.

Другим кроком процесу є початок збору 
та аналізу даних на основі приблизно 
90 індикаторів, заснованих на 6 сферах 
MiGOF. На основі аналізу даних 
складається огляд управління міграцією, 
що потім передається державним 
установам-партнерам.

Третім кроком процесу є скликання 
міжвідомчої консультації, на якій 
усі відповідні міністерства та інші 
зацікавлені сторони обговорюють 
гарні практики та основні сфери, що 
можуть бути покращені, визначені в 
проєкті огляду управління міграцією, 
а також пріоритети щодо подальших 
дій. Це також можливість для них 
прокоментувати та надати пропозиції 
щодо проєкту огляду.

Після завершення роботи над 
оглядами управління міграцією 
та їх затвердженням урядовими 
партнерами, вони публікуються на 
Порталі глобальних даних з міграції25 
та завантажуються в онлайн бібліотеку 
МОМ.26 

25  Міграційні огляди доступні за посиланням https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0 та в онлайн бібліотеці МОМ.
26  Звертайтесь за посиланням https://publications.iom.int/.

https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0
https://publications.iom.int/search?search=mgi&sort_by=field_date_upload
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