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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Проблеми міграції населення, контролю 

за міграційними рухами та формуванням міграційної політики постають дуже 

актуальними у сучасному світі. Міграція населення має як позитивні так і 

негативні наслідки. Активізація міграційних процесів, підвищення їх ролі та 

значення в новій політичній реальності в Європейському Союзі та в Республіці 

Кіпр закономірно призвели до необхідності формування скоординованої 

системи їх регулювання. Для України, яка активно залучена в міжнародні 

міграційні процеси та стала на шлях євроінтеграції, проблема європеїзації 

національного законодавства, особливо у сфері міграційної політики, є 

надзвичайно актуальною. Актуальність теми дослідження зумовлена 

необхідністю дослідження взаємозв’язку міграційних і політичних процесів, 

вивчення наслідків та особливостей європеїзації міграційної політики 

Республіки Кіпр задля формування ефективної національної міграційної 

політики. В умовах військового конфлікту на Сході України багато українців 

вимушені залишати свої домівки та шукати кращої долі як в Україні, так і за її 

межами. Досвід Республіки Кіпр в цьому аспекті є надзвичайно важливим.  

Актуальність роботи обумовлена також недостатнім рівнем дослідження 

цього питання у вітчизняній історіографії. Попри інтерес науковців до 

міжнародних процесів з питань міграції, у сучасних наукових джерелах 

недостатньо повно розкрито особливості європеїзації міграційної політики 

Республіки Кіпр, досвід цієї країни в питанні адаптації до європейських норм в 

контексті процесу євроінтеграції ще не став предметом спеціального 

комплексного аналізу у вітчизняній науці.  

Актуальність теми дисертації визначається необхідністю всебічного 

вивчення міграційної політики, специфіки формування міжнародного права як 

для України так і для країн ЄС. Більшість проблем щодо міграційних процесів 

мають тривале історичне коріння, тому поява цього дисертаційного 

дослідження є спробою ефективного пошуку подальших шляхів удосконалення 

міграційної політики. І це свідченням того, що тема представленого 

дослідження має не тільки наукове, але й велике практичне значення. 

Стан наукової розробки проблеми. Особливостями становлення та 

наслідками європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр займаються 

здебільшого кіпрські дослідники, зокрема, Н. Тріміклініотіс, А. Тсартас, 

К. Дімітріу, Е. Пападакі, Я. Пападакіс, А. Воскос та інші. В їхніх роботах 

розглядаються важливі аспекти й актуальні проблеми міграційної політики 

Республіки Кіпр як до вступу до Європейського Союзу так і в процесі 

євроінтеграції. Разом з тим, слід відзначити специфічну спрямованість 

досліджень ефекту євроінтеграції Кіпру та відповідних змін у міграційній 

політиці, які призвели до залучення мігрантів-робітників з країн третього світу. 

Вони присвячені здебільшого впливу на ринок праці, безробіття місцевого 

населення, лише деякі торкаються впливу на окремі сфери політики або 

інститути, в тому числі партії, які останнім часом з’явилися з 

антимігрантськими гаслами. Водночас, у роботах вітчизняних дослідників ця 
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проблема не знайшла зображення, що обумовлює необхідність детального 

комплексного аналізу змін міграційної політики Республіки Кіпр в умовах 

євроінтеграції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках комплексної наукової теми кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики Маріупольського державного університету: 

«Середземномор’я в сучасних регіональних та глобальних процесах» (НДР 

№ 0115U003039). Внесок автора в розробку зазначеної теми полягає в 

дослідженні становлення та європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення 

комплексного політологічного аналізу європеїзації міграційної політики 

Республіки Кіпр та її становлення в умовах євроінтеграції.  

Відповідно до мети дослідження було визначено такі наукові завдання: 

− охарактеризувати понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

− дослідити рівень наукової розробки проблеми та джерельну базу; 

− простежити становлення спільної політики Європейського Союзу у 

сфері контролю міграції; 

− проаналізувати концептуальні засади міграційної політики Республіки 

Кіпр; 

− дослідити еволюцію та наслідки процесу європеїзації міграційної 

політики Кіпру; 

− виявити характерні риси міграційних процесів у Республіці Кіпр за 

участю громадян України; 

− виробити рекомендації для України у контексті процесу європеїзації 

міграційної політики Кіпру. 

Об’єктом дослідження є міграційна політика Республіки Кіпр. 

Предметом дослідження є європеїзація міграційної політики Республіки 

Кіпр. 

Хронологічні рамки дослідження обумовлені якісними змінами у 

політичному житті Республіки Кіпр, пов’язаними з її європейською 

інтеграцією. Вони охоплюють період з 1990 р., коли було подано заявку на 

членство в ЄС та розпочався процес адаптації до європейських норм, через 

вузловий момент вступу Республіки Кіпр до ЄС 1 травня 2004 р., до 2017 р. 

Втім, необхідність комплексного та об’єктивного аналізу європеїзації 

міграційної політики вимагає дослідження становлення міграційної політики 

Кіпру загалом. 

Методи дослідження ґрунтуються на принципах науковості, 

об’єктивності, системності, історизму. При написанні дисертаційної роботи 

було використано три групи методів. До першої групи відносяться наступні 

політологічні методи: системний, функціональний, біхевіористський. Друга 

група методів – це загальнонаукові: хронологічний, індукція і дедукція, аналіз і 

синтез, прогнозування. Емпіричні методи дослідження відносяться до третьої 

групи: статистична робота, аналіз документів, спостереження дослідника. Треба 

зазначити, що робота має міждисциплінарний підхід щодо аналізу міграційних 

процесів у політичному просторі України, Республіки Кіпр та в цілому у ЄС. 
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В дослідженні було застосовано контент – аналіз публікацій в ЗМІ щодо 

трудової міграції громадян України. Також використано методи та принципи, 

які поширені у європейському науковому просторі щодо досліджень 

політичних процесів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження обумовлена комплексом 

поставлених дослідницьких завдань. У дисертації зроблено спробу вперше у 

вітчизняній науковій літературі провести комплексний аналіз міграційної 

політики Республіки Кіпр та її змін в умовах інтеграції країни до ЄС.  

Вперше:  

− комплексно досліджено міграційну політику Республіки Кіпр в 

контексті євроінтеграції,  

− розроблено рекомендації з європеїзації міграційної політики України 

на основі досвіду Республіки Кіпр, 

вдосконалено: 

− аналіз міграційних процесів в Республіці Кіпр; 

− характеристику складових європеїзації та впливу ЄС на політику 

Республіки Кіпр; 

− аналітичну оцінку візової та міграційної політики ЄС та Республіки 

Кіпр щодо України; 

отримало подальший розвиток: 

− залучення до наукового обігу джерел із державних та консульських 

установ Республіки Кіпр; 

− аналіз міграційних процесів між Україною та Республікою Кіпр. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

перспектив застосування висновків, у викладанні таких дисциплін, як «Теорія 

сучасних міграційних рухів», «Проблеми міграційної безпеки ЄС», 

«Співробітництво України та ЄС у галузі міграційної політики», 

«Країнознавство», «Зовнішня політика країн Середземномор’я» студентам 

спеціальностей «Історія», «Журналістика», «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». Фактичний матеріал дисертаційної роботи як 

елемент науково-дослідної роботи може бути використаний для подальшого 

дослідження політичних міграційних процесів як з України, так і у зворотному 

напрямку. Крім того, результати дослідження дозволять розробити механізми 

захисту прав українців за кордоном, можливості легального працевлаштування, 

а отже і права на соціальний захист.  

Результати дисертаційної роботи мають законотворчу та правозастосовну 

практику і можуть бути рекомендовані органам законодавчої та виконавчої 

влади для пошуку ефективних засобів боротьби та протидії масовій міграції та 

вдосконалення українського законодавства у сфері міграції та міграційної 

політики. 

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що дисертація є  

самостійною науковою роботою, наукові висновки, узагальнення та наукові 

результати, отримані автором є особистим внеском в розробку проблеми. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

представлені на науково-практичних конференціях різного рівня: VІ 

студентська наукова конференція «Молодь та соціальні проблеми суспільства» 

Європейського університету (квітень 2010 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених «Українська державність: історія і 

сучасність» (квітень 2010 р.), Круглий стіл «Міжкультурний діалог в 

поліетнічній Донецькій області: здобутки та перспективи» (2013 р.), «Тенденції 

розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного 

процесу» (травень 2016 р.), ХХІХ Міжнародно-наукова Інтернет-конференція 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 

Переяслав-Хмельницькій державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди 

(жовтень 2017 р.), V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Сучасна гуманітаристика» (грудень 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, серед 

яких 6 статей, опублікованих у фахових виданнях з політичних наук, які 

включено до міжнародної наукометричної бази даних, 6 тез наукових доповідей 

на міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації - 239 сторінок. Основний зміст роботи 

викладено на 174 сторінках. Робота містить 6 додатки на 8 сторінках. Список 

використаної літератури та джерел охоплює 345 найменувань. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

схарактеризовано стан наукової розробки проблеми, визначено мету й основні 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, окреслено хронологічні межі 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про їх апробацію та публікацію. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження» – 

розглянуто основні поняття і категорії дослідження, аргументовано 

використання необхідної методології, зроблено огляд наукової літератури з 

теми дисертації та подано аналіз основних джерел дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Понятійно-категоріальний апарат та методологічна 

база дослідження» розкрито сутність таких понять, як «міграційний процес», 

«міграційна політика», «європеїзація», «міграційні рухи», охарактеризовано 

міграційну політику ЄС та зв’язок з національною міграційною політикою 

Республіки Кіпр у період євроінтеграції, визначено методологічний апарат.  

Питання європеїзації міграційної політики є частиною теорії політичних 

процесів. Основи сучасних концепцій та підходів у вивченні міграційних 

процесів були закладені такими дослідниками, як Е. Равенштайна, С. Годігінса, 

Е. С. Лі., Дж. Ф. Холіфілда. Підкреслюється вагомий внесок у висвітлення 

міграційної політики, зроблений європейськими дослідниками Х. де Гаасом, 
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Дж. Нісееном, Дж. Ватсом, А. Геддесом, С. Карерою, а в сучасній українській 

міграціології – М. Римаренком, О. Малиновською, О. Позняком, Е Лібановою, 

С. Пирожковим, Л. Рибаківською, Д. Баланюком тощо. Водночас, в рамках 

дослідження європеїзації міграційної політики автор аргументує важливість 

зʼясування тлумачення міграційної політики, надання притулку, громадянства в 

законодавстві країни та коментує визначення, які використовуються в 

кіпрському законодавстві. 

Поняття міграційної політики, яке використовується у дисертації, 

ґрунтується на визначені, відповідно до якого міграційна політика – це 

стандартизоване системне явище, яке може бути представлене діяльністю 

державних і міждержавних інститутів у вигляді наявної структури, в рамках 

якої можуть формуватися програмні документи щодо міграції населення та 

інших напрямів державного регулювання. При виборі концепції велике 

значення мають національно-історичні особливості країни. Проведений 

автором аналіз дозволив дійти висновку, що чинні теоретичні дослідження і 

наукові розвідки дають змогу використовувати створене теоретичне підґрунтя в 

подальших розробках, а також в аналізі міграційної політики Республіки Кіпр у 

період євроінтеграції. 

Для виконання поставлених в дисертації наукових завдань були залучені 

характерні для політологічних досліджень методи: системний і структурно-

функціональний, інституційний, порівняльний і статистичний, метод 

спостереження і контент-аналізу, проблемно-хронологічний і термінологічний 

підходи. Основу методології склали системний та структурно-функціональний 

методи, що обумовлено самим об’єктом дослідження. Оптимальним 

методологічним підходом для вивчення теми дослідження став проблемно-

хронологічний. Відповідно розглянуто період євроінтеграції Республіки Кіпр, 

розділивши його за проблемним принципом на більш вузькі площини, кожна з 

яких розглядається в хронологічній послідовності. Водночас спирався на 

загальнонаукові принципи об’єктивності, сутнісного аналізу та єдності 

логічного й історичного, та загальнологічні методи. 

У підрозділі 1.2. «Рівень наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» дослідив наукову літературу з теми дисертації та класифікував її 

за проблемами, які в ній розглядаються, а також здійснив аналіз використаних 

джерел. 

Під час вивчення питань розвитку та становлення міграційної політики 

Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції було використано комплекс наукових 

праць, які були умовно поділені на декілька груп. Вирішення поставлених у 

дисертації проблем стало неможливим без звернення до загальнотеоретичних 

розробок у сфері міграції та міграційної політики. До першої групи наукових 

робіт слід віднести ті, що пов’язані з теоретичними аспектами аналізу 

міграційних потоків та засад міграційної політики. Серед авторів слід 

відзначити Е. Берджеса, Г. Гааса, В. Зелінські, Ф. Знанецкого, Ст. Каслса, 

Е. С. Лі, В. А. Льюїса, Р. Маккензі, Д. Массея, М. Міллера, Р. Парка, 

Е. Равенштейна, С. Сассена, С. Стоффера, М. Тодаро, В. Томаса, Д. Харріса, 

Дж. Ф. Холіфілда, Дж. К. Ципфа тощо. Серед українських дослідників 
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проблемами міграцій та міграційної політики займалися М. Данюк, С. Денисюк, 

О. Леонтенко, О.Малиновська, В. Новік, О. Позняк, Ю. Римаренко, О. Піскун. 

Друга група робіт включає дослідження, в яких розглядаються питання 

міграційних процесів у Європі та функціонування міграційної політики 

Європейського Союзу, зокрема таких науковців, як: А. Геддес, В. Гіройдон, 

П. Дрю, К. Зіммерман, Г. Кариотіс, Р. Кінг, Л. Клаассен, С. Коллінсон, 

О. Малиновська, Д. Мейсснер, Х. Нейссер, П. Сталкер, С. Стеркс, 

Т. Страубхаар та інших. 

До третьої групи включено роботи, які розглядають суспільно-

політичний розвиток Республіки Кіпр в умовах європейської інтеграції. Серед 

науковців даним питанням займалися: Кр. Бревін, Д. Канол, Кл. Мацука, 

Н. Нагент, Г. Хараламбус, Ю. Ясірова.  

Четверта група досліджень пов’язана з аналізом міграційної динаміки, 

інтеграції переселенців до суспільства, а також міграційної політики Кіпру, 

зокрема, адаптацією до європейських норм та реалій. Серед науковців цими 

проблемами займалися К. Деметріу, Н. Тріміклінотіс, П. Пантелідес. 

Серед загальних робіт з проблем міграції та міграційної політики 

відзначено дослідження Н. Триміклініотіса, який дослідив міграційні рухи, їх 

кількісні та якісні показники, проблеми, викликані напливом мігрантів, а також 

роботи С. Темістоклеуса, К. Врасідаса та М. Зембіласа з питань імміграції та 

інтеграції мігрантів на Кіпрі. Крім того роботи А. Сепоса, Дж. Кіріса 

висвітлюють питання європеїзації кіпрського суспільства та окремо міграційної 

політики. Це дозволило детально вивчити окремі аспекти і наслідки 

європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр, включаючи становлення і 

розвиток міграційної політики, особливо у період євроінтеграції та після вступу 

до ЄС. Однак автором підкреслена відсутність комплексних робіт з питань 

європеїзації міграційної політики країн, які б різнобічно охоплювали сучасну 

ситуацію. Поза увагою дослідників залишилися дослідження щодо наслідків 

європеїзації міграційної політики стосовно прав громадян республіки, та, з 

іншого боку, щодо іноземних мігрантів, а також діяльності політичних партій, 

які представляють інтереси мігрантів на Кіпрі (наприклад, «Я – Громадянин»).  

Проведений аналіз літератури засвідчив, що в роботах українських та 

російських дослідників питання європеїзації міграційної політики Республіки 

Кіпр не отримали відбитку, навіть попри практичну та науково-дослідницьку 

цінність даного досвіду для нашої країни. 

Джерельна база характеризується великою кількістю документів у 

переважній більшості новогрецькою та англійською мовами. Аналіз джерел 

дозволив поділити їх на групи. До першої групи було віднесено міжнародні 

нормативно-правові документи, що мають відношення до міграційного 

законодавства Європейського Союзу. Це договори та документи, які позначили 

важливі етапи становлення європейської міграційної політики, особливо у 

сфері безпеки, надання притулку. Серед них Доктрина про права возз’єднання 

сім’ї, Про режим дострокового отримання житла представниками країн 

третього світу, Дублінський Регламент II від 2003 р., який став доповненням до 

Дублінської Конвенції 1991 р., та, звісно, Амстердамський Договір. Окрему 
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увагу приділено нормам Регламенту ЄС № 767/2008 від 09 липня 2008 р. «Про 

візову інформаційну систему та обмін даними між країнами-членами про візи 

для короткотермінового перебування». Крім того, долучено звіти, рекомендації 

міжнародних організацій та інститутів, Європейської комісії.  

Друга група джерел охоплює нормативно-правові акти, що регулюють 

міграційну політику Республіки Кіпр. Насамперед, це стосується Конституції, 

яка була ухвалена 16 серпня 1960 р. і складається з 13 частин, 199 статей, 

перехідних положень та додатків. 

До третьої групи слід віднести матеріали, що надають статистичну 

інформацію щодо соціально-політичного розвитку Республіки Кіпр, зокрема, 

міграційної динаміки, становища переселенців тощо. 

Четверта група джерел охоплює матеріали електронних та друкованих 

ЗМІ. У першу чергу до них відносяться загальнонаціональні газети, більшість 

редакцій яких пов’язана з певними політичними силами. Зокрема, одна з 

наймасовіших газет «Алітея» орієнтується на правоцентристську партію 

«Демократичний збір», водночас редакція газети «Сімеріні» декларує себе як 

незалежну, однак у подачі матеріалу також дотримується подібних поглядів. 

Ще одна масовий кіпрський ЗМІ «Харагві», заснована у 1956 р., у свою чергу, 

асоціюється з марксистською «Прогресивною партією трудового народу 

Кіпру». На цьому фоні виділяються газети «Філелевтерос» та «Політіс», які, 

дотримуючись в цілому ліберальних поглядів, намагаються проводити 

незалежну редакційну політику.  

Використання широкого кола первинних джерел дозволило вивчити 

аспекти суспільно-політичного життя та формування міграційної політики в 

Республіці Кіпр у контексті євроінтеграції, сформувати об’єктивне всебічне 

бачення її розвитку. Як результат до наукового обігу було введено значну 

кількість джерел англійською та новогрецькою мовами, частина яких не 

використовувалася у вітчизняній політичній науці, а частина була введена в 

науковий обіг вперше. 

Другий розділ – «Міграційна політика Республіки Кіпр в контексті 

європейської інтеграції: концептуальні засади та етапи становлення» 

присвячено періоду підготовки Кіпру до вступу до ЄС та дослідженню факторів 

впливу на становлення і періодизацію сучасної міграційної політики 

Республіки Кіпр: в яких рамках вона розвивалася та які норми Європейського 

законодавства у сфері безпеки, надання притулку та імміграції було 

імплементовано кіпрським законодавством. 

У підрозділі 2.1. «Становлення спільної політики ЄС у сфері контролю 

міграції» здійснено аналіз процесу створення та закладення основ сучасної 

кіпрської міграційної політики й визначено етапи її розвитку, виділено низку 

чинників впливу на них. У першій декаді ХХІ ст. населення Європейського 

Союзу щорічно збільшувалось на 2 млн.. Понад 30 млн. жителів Європейського 

Союзу є громадянами інших країн. У процесі історичного розвитку 

Європейського Союзу країни-учасниці дійшли висновку про необхідність 

комплексних рішень щодо правового урегулювання питань міграційної 

політики. Першим заходом ЄС у цьому питанні був саміт голів держав та 
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урядів у місті Тампере (Фінляндія) 15 – 16 жовтня 1999 р., на якому було 

означено спільну політику щодо міграції та притулку. У дослідженні було 

проаналізовано суспільні та політичні засади створення та розвитку міграційної 

політики Європейського Союзу щодо країн третього світу, простежено процес 

становлення та сучасний стан правового регулювання та змісту міграційної 

політики ЄС. 

В середньостроковій та довгостроковій перспективі Єврокомісія 

орієнтується за наступними чотирма напрямками: зниження мотивації для 

нерегулярної міграції; управління кордонами, рятуючи життя та забезпечуючи 

безпеку; розвиток сильної загальної політики для надання притулку на основі 

застосування спільної Європейської системи притулку, а також оцінка і, 

можливо, перегляд Дублінської конвенції 2016 р.; і нарешті, застосування нової 

політики відносно легальної міграції, з визначенням нових пріоритетів у 

політиці інтеграції та оптимізації переваг міграційної політики для осіб та країн 

їх походження. Встановлено, що характер міграційної політики ЄС має яскраво 

виражені ситуативні ознаки. З’ясовано, що поступове прийняття низки 

ключових положень, регламентів та пактів у сфері міграційної політики 

призвело до формування потужної інституціональної системи забезпечення її 

реалізації та до вироблення ефективних та дієвих алгоритмів протидії 

нелегальній міграції. 

У підрозділі 2.2. «Концептуальні засади міграційної політики Республіки 

Кіпр» досліджено нові характеристики, яких набувала кіпрська міграційна 

політика з часу проголошення незалежності, перед отриманням офіційного 

членства в Європейському Союзі, та вже за часів членства в ЄС. Розглянувши 

роботи у сфері міграційної політики Республіки Кіпр, представлені такими 

дослідниками, як Н. Тріміклініотіс, К. Деметріу, Т. Караманліса, було 

визначено, що міграційна політика Республіки Кіпр пройшла декілька етапів 

становлення. З 1960 – 1990-х рр. країна була донором мігрантів до інших більш 

розвинених держав, а вже в 1990 – 2004-і рр. бурхливий економічний розвиток 

та гнучкість законодавчої сфери призвели до залучення мігрантів до ринку 

праці на Кіпрі. Причиною такого притоку іноземної робочої сили до Кіпру став 

швидкий розвиток економіки Республіки Кіпр наприкінці сімдесятих та у 

середині 80-х рр. ХХ ст., що привів до збільшення кількості робочих місць, які 

неможливо було задовольнити на національному рівні. Урядова політика щодо 

працевлаштування іноземних мігрантів була достатньо жорсткою. Дозвіл на 

працевлаштування надавався лише таким іноземним громадянам, які мали такі 

знання та навички, яких не мали громадяни Кіпру. На початку 90-х рр. ХХ ст. 

економічний розвиток острова уповільнився, підвищився рівень інфляції, а 

рівень заробітної плати знизився. Побоювання щодо подальшого збільшення 

рівня інфляції та її наслідків, а також майже стовідсоткове працевлаштування 

місцевого населення, привели до «імпорту» робочої сили до Кіпру. Тим часом 

відбулася і зміна керівництва країною. Крім того, політичний розвиток 

пострадянських країн з їх дуже слабкою економікою та низьким рівнем життя 

сприяли надходженню мігрантів з цих нових країн до Кіпру. І велика кількість 

понтійських греків з Кавказу, які отримали грецьке громадянство або картку 
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іноземця грецького походження, скористалися можливістю мігрувати до Кіпру. 

До вступу до ЄС Кіпр був єдиною країною, яка дозволяла громадянам України 

безвізовий вʼїзд. Це дозволило тисячам українців мігрувати до Кіпру. Загалом, 

як і до 1990 р., політика працевлаштування іноземців на Кіпрі характеризується 

як достатньо толерантна та гнучка. Однак, перебування іноземних мігрантів 

сприймається як тимчасове явище, тому що вони не були інтегровані у 

суспільне та політичне життя країни. 

З 2004 р. і до наших часів кіпрська міграційна політика імплементувала 

загальноєвропейські норми у сфері безпеки, імміграції та надання притулку, а 

саме відбувається процес європеїзації міграційної політики Кіпру. Наплив 

мігрантів з різних країн, які є представниками різних культур, релігій, 

менталітетів, відіграв дуже важливу роль у сучасному суспільно-політичному 

житті Кіпру. У період з 1999 р. і до наших днів з’являється все більше 

критичних досліджень на тему міграції, расизму та дискримінації, досліджень з 

питань молоді, ґендерного аспекту та інституційного расизму. Ці дослідження 

стосуються зокрема питання участі мігрантів у громадському житті. У них, 

перш за все виділяються структурні, інституційні та політичні перешкоди для 

рівноправної участі мігрантів у громадському житті Кіпру. Процес 

натуралізації робітників-мігрантів, порушення прав робітників південно-східно-

азіатського походження, що працюють у якості прислуги; гендерний аспект та 

расова дискримінація, расова дискримінація та молодь, проблеми освіти, 

полікультурності, расизму та міграції, дискримінації – все це дає широкі 

підстави для аналізу положення мігрантів на Кіпрі та перешкод, що стоять на 

шляху до їх участі у громадському житті, вступу до профспілок та інтеграції до 

активної громадської діяльності. Вже у 1999 р. кіпрський дослідник 

Н. Тріміклініотис починає вивчати процес націоналізації тимчасових робітників 

або «іноземної» робочої сили на Кіпрі, у країні, що традиційно виступала 

країною походження мігрантів, але в останній час перетворилася на таку, що 

приймає мігрантів. Якби робітникам-мігрантам було гарантовано ті самі умови 

працевлаштування та інші права, що їх мають робітники-кіпріоти, то це 

поширилось би на колективні угоди та схеми соціального забезпечення. Як 

було узгоджено у тристоронньому договорі, робітники-мігранти мають такі ж 

права на працевлаштування, що й кіпріоти. 

У дослідженні підкреслюється, що нестача належної законодавчої бази для 

розв’язання вірогідних проблем, а також велика кількість внесених змін стали 

результатом того, що рішення приймалися із поспішністю через тиск засобів 

масової інформації, а часом і популістів. Порушується питання про права на 

громадянство для мігрантів, а також критикується помилкове недооцінювання 

важливості набуття мігрантами, що давно проживають на території країни, 

громадянства. 

В Республіці Кіпр регулювання міграційною політикою відбувається на 

основі Національної стратегії зайнятості та потреб ринку праці. Міграційна 

політика, яка була розроблена та систематично впроваджена, є результатом 

колективної та відповідальної роботи компетентного Міністерського комітету 

під головуванням Міністерства внутрішніх справ та при співробітництві 
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Міністерства праці та соціального страхування, а також Міністерства торгівлі, 

промисловості та туризму, Міністерства юстиції та громадського порядку. 

Міграційна політика повністю відповідає європейським вимогам, міжнародним 

та європейським конвенціям та Європейському Пакту про міграцію та 

притулок. Комісія з питань контролю міграції відповідно до Положення 4 

Закону «Про іноземців та міграцію» розглядає заяви про надання дозволу на 

міграцію. Комісія подає свої рішення на конкретні заяви, звіти в Міністерство 

внутрішніх справ, яке відповідає за видачу відповідних дозволів на 

перебування в країні. 

Комітет з питань міграції, відповідно до Закону «Про іноземців та 

міграції», надає статус постійного резидента громадянам третіх країн, що 

проживають в районах, контрольованих урядом Республіки Кіпр, на законних 

підставах, у разі безперервного перебування у країні протягом останніх пʼяти 

років до подання відповідної заявки. Міністерство внутрішніх справ визнає 

важливість залучення представників третіх країн, особливо під час 

економічного спаду кіпрської економіки з 2013 р. і дотепер. На європейському 

рівні Республіка Кіпр активно бере участь у підготовці й розробці директив, що 

стосуються легальної міграції та їх подальшої імплементації до національного 

законодавства. 

Парламентом Республіки Кіпр 26 квітня 2012 р. було прийнято Закон «Про 

іноземців та міграцію (поправка 2012 р.)» щодо імплементації Директиви 

2009/50/EU Європейської Ради від 25 травня 2009 р. до національного 

законодавства «Про вʼїзд і перебування у країні громадян третіх країн з метою 

працевлаштування на висококваліфіковану роботу». Також, 12 липня 2012 р. 

Парламент Кіпру проголосував за «Закон про іноземців та міграцію (поправка 

2012 р.)», щодо включення Директиви 2009/52/EU від 18 червня 2009 р. 

стандартів заходів проти роботодавців, які експлуатують громадян третіх країн, 

які незаконно або нелегально перебувають в Республіці. На 25 листопада 

2011 р. до національного законодавства вже було включено Директиву 

2008/115/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 2008 «Про 

загальні стандарти та процедури в державах-членах ЄС щодо повернення 

(депортацію) громадян третіх країн, які перебувають незаконно» разом з 

«Законом про іноземців та міграцію (перехідний закон) від 2011 р.» стаття 

153 (3)2001. Закон встановлює правила і процедури для повернення громадян 

третіх країн, які перебувають на території Республіки Кіпр незаконно 

відповідно до основних прав та загальних принципів міжнародного права, 

включаючи зобов’язання щодо захисту біженців та зобов’язань в галузі захисту 

прав людини. Міністерство внутрішніх справ запропонувало для кращого 

узгодження статей Співтовариства відповідну Директиву під назвою 

«Директива 2004/38/EU Європейського парламенту і Ради від 29 квітня 2004 р. 

про право громадян ЄС і членів їх сімей вільно рухатися і проживати на 

території держав-членів». 

Зусилля влади спрямовані на дотримання прав людини значної частини 

мігрантів.  Але все одно існує залежність мігранта від роботодавців. Крім того, 

виникають гендерні аспекти у питанні міграції, враховуючи велику кількість 
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жінок-мігрантів, які працюють у сфері домашньої праці в особливо 

несприятливих умовах, що робить їх об’єктами дискримінації. Зазначено, що 

існує актуальна необхідність інтеграції та політичного визнання прав мігрантів, 

їх участі хоча б у виборах до місцевих органів влади. Це не тільки виконання 

зобов’язань, але й задоволення моральних вимог сучасної демократичної 

держави. Відповідно до цього мігрант, у якого є стабільні й постійні зв’язки з 

місцевим населенням, має мати голос і мінімально брати участь в управлінні 

місцевими справами. 

Третій розділ – «Вплив європеїзації на міграційну політику Республіки 

Кіпр: досвід для України» – присвячено головним тенденціям розвитку 

міграційної політики Республіки Кіпр після офіційного приєднання до ЄС. В 

цій частині дослідження автор визначив нові риси, процеси та явища у 

міграційній політиці вже в рамках Європейського Союзу, з’ясував участь 

українських мігрантів у суспільно-політичному житті країн, а також, який 

досвід Республіки Кіпр у формуванні міграційної політики під час 

євроінтеграційних процесів може бути корисним для української національної 

міграційної політики. 

У підрозділі 3.1. «Наслідки європеїзації міграційної політики Республіки 

Кіпр» обґрунтовано, що зі вступом до ЄС у 2004 р. міграційна політика 

опинилася під впливом різних факторів. Приплив великої кількості мігрантів на 

Кіпр має важливі наслідки в багатьох областях. Для адекватного урегулювання 

проблем, пов’язаних з інтеграцією мігрантів, Республіка Кіпр адаптувала 

національне законодавство до загальноєвропейського. При цьому держава 

керувалася принципами рівноправ’я, дотримання прав і свобод усіх категорій 

громадян. Однією з переваг у працевлаштуванні іноземних працівників у сфері 

зайнятості Кіпру є збільшення ВВП економіки Кіпру, бо, по-перше, мігранти є 

споживачами і сприяють підвищенню споживання. Однак, мігранти не 

займають робочі місця, які могли б бути у кіпрських робочих. Багато з цих 

робочих місць є вакантними або тому, що робітники-кіпріоти не хочуть цього, 

або тому, що плата дуже низька і не задовольняє їх вимог. Витрати на 

виробництво, завдяки використанню масової і дешевої робочої сили, 

зменшуються в багатьох секторах виробництва. Вартість продукту праці значно 

знижується, головним чином, в сільському господарстві, в будівництві, в 

туристичній індустрії тощо. Крім цього, враховуючи, що мігрантам потрібно 

досить грошей, щоб відновитися на роботі за місцем проживання, стає ясно, що 

вони обирають повернення на нелегальний ринок праці, і ти самим 

продовжується збільшення числа нелегальних мігрантів. Таким чином, 

Республіка Кіпр має на меті забезпечити й гарантувати права для кожного 

члена свого суспільства. Зростання в останні роки чисельності іноземців, які 

шукають роботу на Кіпрі, дало цілковито зрозуміти, що інтеграція та міграція 

розширення прав мають важливе значення. Для того, щоб розв’язувати 

проблеми, створені міграційними потоками, Кіпр висуває нову міграційну 

політику, яка включає певну інтеграційну політику і спрямована на 

усвідомлення того, що інтеграція в будь-якому випадку не повинна зачіпати 

права місцевого населення. Навпаки, якщо Республіка Кіпр не зможе 
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забезпечити людські, трудові й соціальні права мігрантів, вони ризикують бути 

притягнутими до експлуатації та соціальної ізоляції. 

Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр, право вільного 

пересування Європою, яке отримали кіпріоти зі вступом до ЄС, участь у 

програмах підтримки молоді ЄС, а з іншого боку, відсутність врегульованого 

внутрішнього ринку праці сприяла росту міграційних настроїв, перш за все, 

кіпрської молоді. 62 % молодих кіпріотів заявляли про те, що не збираються 

голосувати на президентських виборах, перший тур яких відбувся 28 січня 

2018 р. В опитуванні Кіпрського Інституту статистики (Cyprus Institute of 

Statistician) взяли участь 696 громадян Республіки Кіпр у віці від 18 до 35 років, 

81 % з них висловили думку, що після президентських виборів в їх житті нічого 

суттєво не зміниться. Актуальним питанням для кіпрських політичних партій є 

опрацювання спільного плану дій задля збереження національних інтересів і 

створення комфортних умов для кіпрської молоді на батьківщині. 

       Засвідчено, що наслідком економічної кризи стали не тільки міграції 

кіпріотів до більш розвинутих країн з метою покращення якості життя, а з 

іншого боку з тієї ж причини міграції до Республіки Кіпр громадян третіх країн. 

Велике занепокоєння також викликає питання надання громадянства заможним 

представникам третіх країн. Російські олігархи та представники української 

еліти, звинувачені у корупції, належать до сотень людей, які отримали 

європейські паспорти через суперечливу «золоту візу». Уряд Кіпру з 2013 р. 

накопичив понад 4 мільярди євро, надаючи таким особам громадянство і тим 

самим даючи їм право жити та працювати в Європейському Союзі завдяки 

готівковим інвестиціям. Тільки у 2016 р. за цією програмою було випущено 

понад 400 паспортів. 

У підрозділі 3.2. «Міграційні процеси у Республіці Кіпр за участю 

українських мігрантів» зазначено, що українські мігранти почали відвідувати 

Кіпр з моменту встановлення дипломатичних зв’язків та стали невіддільною 

частиною кіпрського суспільства. У часи економічного занепаду України у 

перших роках її незалежності багато українців були вимушені шукати кращої 

долі за кордоном. До 01 травня 2004 р. Республіка Кіпр не мала візового 

режиму для перетинання кордону. Достатньо було мати запрошення або 

готельний ваучер як законну підставу для перетинання кордону. Історично 

дружні відносини між країнами та громадянами обох країн сприяли вибору 

українських мігрантів на початку та в середині 90-х рр. ХХ ст. на користь 

Республіки Кіпр. Цьому також сприяла спільна православна віра. Крім того, з 

прийняттям Закону Греції 2790/2000 грекам колишнього СРСР було надано 

можливість отримати грецьке громадянство або картку грека для безвізового 

відвідування країни. Отримання картки грека значно спрощувало процедуру 

перетину кордонів українцям грецького етнічного походження. Картка грека 

дає можливість в’їжджати до Греції без візи та працевлаштовуватись, також 

вона дає право подорожувати без віз з Греції до Кіпру і вільно 

працевлаштовуватись. 

На прес-конференції, присвяченій 50 річчю Незалежності Республіки Кіпр, 

Почесний Генеральний консул Республіки Кіпр в Маріуполі К. Балабанов навів 
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приклад: на 10 жінок, що відбувають працювати на Кіпр з України, припадає 1 

чоловік, 35 % жінок працюють у сільськогосподарській галузі, 52 % – 

працюватимуть у барах та кабаре, 6 % – хатніх робітниць, 7 % – кухарів. За 26 

років незалежності України найбільше українців відвідали острів у 2015 р. – 

50640 громадян. Звичайно, цьому сприяло спрощення візового режиму та 

введення електронних віз. Автор звертає увагу на те, що поряд з громадянами, 

які відвідують острів з метою відпочинку, є такі, що відвідують з метою 

нелегальної праці. Нерідко громадяни України, маючи два паспорти, відвідують 

країну не 90 днів на півріччя, а на більший термін. 

У підрозділі 3.3. «Досвід Кіпру у формуванні національної міграційної 

політики України в контексті європеїзації» розкриваються можливості 

використання в Україні досвіду міграційної політики Республіки Кіпр в умовах 

євроінтеграції. В Україні державна міграційна політика тільки формується. 

Вона базується на основоположних державних нормативно-правових 

документах і міжнародних правових актах, таких як Закони України «Про 

громадянство України», «Про правовий статус іноземців», «Про порядок виїзду 

з України і вʼїзду в Україну громадян України», «Про біженців», «Про 

зайнятість населення», «Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі 

трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів», Міжнародна 

Конвенція ООН про захист прав трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей тощо. 

У розділі зауважено, що існує статистика та аналітика даних міграційних рухів 

громадян України з вільної території. Наразі немає відомостей про міграційні 

рухи громадян України з окупованих територій Донецької та Луганської 

областей та Автономної Республіки Крим, бо Україна не має змоги 

контролювати ці процеси. Крім того, основним питанням політичного життя 

кожної країни є вибори голови держави та вибори до парламенту. Дуже складно 

зараз прогнозувати, як проходитимуть вибори після об’єднання країни, хто 

голосуватиме, як буде відновлено громадянство України на окупованих 

територіях. Тут є дуже важливим досвід Республіки Кіпр. 

Північний окупований Кіпр представляє окремий випадок і категорію в 

міжнародних дослідженнях міграції. Ця відмінність випливає з таких факторів, 

як де-факто невизнаний статус північного Кіпру, етнонаціоналістичний 

конфлікт на острові, геостратегічні перспективи Туреччини, які формують її 

зовнішньополітичні інструменти та специфічні відносини між Туреччиною і 

Північним Кіпром. Можна стверджувати, що існують принаймні інші 

потенційні випадки, які можна об’єднати в одну категорію разом з північним 

Кіпром. Такі випадки, як Косово, Крим та деякі постсоціалістичні країни 

демонструють подібну характеристику з причин міграції та реакцій на неї. 

Випадок Кіпру підкреслює, що на відміну від того, що пропонують традиційні 

теорії про міжнародну міграцію, політичні аспекти міграції та різні реакції на 

міграцію мають бути переорієнтовані. Зокрема, очевидно, що політично 

мотивована міграція створює ефекти, що виходять за рамки звичайних 

результатів економічної міграції, і потребує подальшої уваги. Автор зазначає, 

євроінтеграційні наміри України впливають на міграційну політику і вимагають 

великої відповідальності. Беручи до уваги негативні аспекти європеїзації 
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Республіки Кіпр, українська національна міграційна політика вимагає роботи 

досвідчених спеціалістів, бо потенціальний відтік молоді з країни впливає 

негативно не тільки на демографічні показники, а й ще на політичну активність 

суспільства. 

ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні розглянуто та проаналізовано становлення міграційної 

політики ЄС, міграційної політики Республіки Кіпр та європеїзації міграційної 

політики Республіки Кіпр, схарактеризовано участь українських мігрантів у 

функціонуванні кіпрського суспільства, узагальнено корисний досвід 

Республіки Кіпр у формуванні вітчизняної міграційної політики. Результати 

роботи дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. Досягнення та дослідження вітчизняних та закордонних вчених 

дозволили розглянути основні поняття міграції, міграційних рухів, міграційної 

політики. Так, зокрема, під поняттям «міграційний процес» розуміється складне 

багатогранне явище, яке є частиною політичної системи, що рішуче впливає на 

політичні преференції населення, на формування зовнішньої та внутрішньої 

політики та економіки країн-донорів та реципієнтів мігрантів. У свою чергу, 

мігрант розуміється як особа, яка свідомо тимчасово або назавжди покидає 

батьківщину з метою поліпшення якості життя. Також було дано визначення 

міграційної політики – це комплекс законодавчих заходів, спрямованих на 

регулювання в’їзду в країну і виїзду з країни власних громадян та 

представників інших країн.  

2. В рамках аналізу стану наукової розробки проблеми європеїзації 

міграційної політики Республіки Кіпр наукову літературу було класифіковано 

та поділено на групи: загальнотеоретичні розробки в теорії міграції та 

міграційних рухів, наукова література, що торкається загалом Кіпру, 

література, в якій досліджується міграційна політика Республіки Кіпр, праці, 

що розглядають різні питання європеїзації міграційної політики Республіки 

Кіпр, роботи, які характеризують процес приєднання Республіки Кіпр до ЄС та 

вплив інтеграційних процесів на розвиток країни. Автор визначив, що тема 

європеїзації Республіки Кіпр вивчається здебільшого кіпрськими дослідниками 

й не знайшла відбитку у вітчизняній науковій літературі. Класифікація 

літератури дозволила визначити питання, які залишилися поза увагою 

науковців: вплив євроінтеграції на різні аспекти формування міграційної 

політики, її особливості, позитивних і негативних наслідків тощо. Таким чином, 

на сьогодні відсутнє комплексне дослідження процесу європеїзації зовнішньої 

політики Республіки Кіпр як у вітчизняній, так і закордонній науковій думці. 

У зв’язку з цим, було залучено широке кола первинних джерел, які були 

розподілені на наступні групи: документи міжнародного характеру, державні 

законодавчі акти Республіки Кіпр, статистичні матеріали, інтерв’ю та прес-

конференції, матеріали засобів масової інформації, як закордонних, так і 

вітчизняних. У результаті в науковий обіг було введено значну кількість джерел 

англійською та новогрецькою мовами. Автор отримав змогу вивчити всі 

аспекти міграційного життя в Республіці Кіпр, сформувати об’єктивне всебічне 
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бачення її розвитку в період інтеграції до ЄС. Аналіз історіографічної бази 

дозволив зробити висновок що наразі міграційні процеси є найактуальнішими 

сьогодні в Європі та світи. Джерельна база дослідження дозволила окреслити 

основні питання, які постали перед Республікою Кіпр у період євроінтеграції, 

перед державною міграційною політикою, на формування спільних програм з 

ЄС, щодо подолання нелегальної міграції, але, водночас, на дотримання прав та 

свобод мігрантів. Це має просвітницьку функцію, бо обізнаність мігранта 

допомагає попередити незаконність його дій, та забезпечить дотримання його 

базових громадянських прав та свобод.  

3. Аналіз становлення міграційної та візової політики ЄС наприкінці ХХ – 

початку ХХІ ст. свідчить про те, що соціальні, політичні, економічні фактори 

формували й змінювали формат Європейської безпеки у міграційному просторі. 

Законодавство ЄС постійно оновлювалось й насамперед для того, щоб 

максимально захистити права мігрантів, як вимушених так і добровільних, при 

цьому забезпечуючи безпеку в межах ЄС та на його кордонах, дозволяючи всім 

національним законодавствам захищати свої інтереси. 

Характер міграційної політики ЄС відповідав вимогам часу та певним 

міграційним тенденціям. Зокрема, це демонструє ситуація із Дубліном-1 та 

Дубліном-2, опрацювання Амстердамського договору від 1999 р., з подальшим 

розглядом питань щодо обʼєднання сімей та надання притулку. Подібні 

випадки не є поодинокі, і багато в чому такий ситуативний підхід є причиною 

ефективності та неоднозначності політичних інструментів регулювання міграції 

в ЄС. По-друге, поступове прийняття низки ключових положень, регламентів та 

пактів у сфері міграційної політики призвела до формування досить потужної 

інституціональної системи забезпечення її реалізації. Створення ФРОНТЕКС, 

ЄВРОСУР ТА CEAS, багато в чому сприяють делегуванню функцій у рамках 

протидії незаконній міграції з державних органів конкретної країни-члена ЄС 

на загальні органи ЄС, тим самим суттєво зменшуючи тягар фінансування 

міграційної політики країнами що знаходяться на периферії ЄС. 

4. У дисертації освітлено причини, передумови та специфіку становлення 

міграційної політики Кіпру, чому і як з країни-донора перетворилася в країну-

реципієнта. Історично Кіпр був країною, яка експортувала робочих до Великої 

Британії, Австралії, Південної Африки (мається на увазі період коли Кіпр був 

колонією Великої Британії з 1878 до 1955 рр., та пізніше після отримання 

незалежності у 1960 р. до кінця сімдесятих років двадцятого сторіччя, коли 

економіка Кіпру почала стрімко розвиватися), але на початку 90-х рр. ХХ ст. 

ситуація змінилася кардинально і Кіпр став реципієнтом робочої сили з різних 

країн. Міграційна політика Республіки Кіпр сформувалася у 90-х рр. ХХ ст., 

коли трудовим мігрантам будо надано більше можливостей щодо 

працевлаштування на острові. У 2004 р., на момент вступу Республіки Кіпр до 

Європейського Союзу, кількість резидентів не-кіпріотів сягала 80000, це майже 

10 % всього населення Кіпру (вільної південної частини острову). Більшість 

мігрантів зайнято у домашньому господарстві, у сфері обслуговування (туризм, 

торгівля), легкій промисловості, сільському господарстві та будівництві. Слід 
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відзначити, що за даними Кіпрської статистичної служби кількість нелегальних 

мігрантів коливається від 10000 до 30000 чоловік.  

Визначено, що Республіка Кіпр є занадто мала держава, щоб поглинути 

велику кількість іноземних робітників, також є частково окупованою країною, 

яка підтримує демографічний баланс, але це соціальна проблема, яка може бути 

вирішена на основі інтеграції мультикультурної суспільної політики. Зусилля 

кіпрської влади спрямовані на дотримання прав людини значної частини 

мігрантів, але насправді притаманна залежність мігранта від роботодавців, крім 

того постають питання гендерного аспекту міграції, враховуючи велику 

кількість жінок-мігрантів, які працюють у сфері домашньої праці в особливо 

несприятливих умовах, що робить їх об’єктами дискримінації. 

Після інтеграції в ЄС кіпрське суспільство набуло традицій та законів 

Об’єднаної Європи перетворюючись з інтровертного замкнутого суспільства, 

яке захищає себе від агресивного завойовника, у відкрите суспільство, що 

притягує силу з європейського середовища. Наразі це постає принципом 

ефективного управління міграцією: відійти від консерватизму, не знищуючи 

кіпрську особливість. 

5. Республіка Кіпр має достатньо ліберальне ставлення до іноземних 

мігрантів, як і по всій Європі, де ставлять акцент на необхідності заохочення 

громад мігрантів і меншин належати до ширшої спільноти, і визнавати їх пава, 

традиції й культуру. Це передбачає зміщення цілей міграційної політики в 

напрямі толерантності, етнічного та культурного плюралізму у відкритому, 

багатонаціональному і демократичному Кіпрі. Політикум Республіки Кіпр 

визнає важливість залучення представників третіх країн, особливо під час спаду 

кіпрської економіки з 2013 р. по теперішній час. На європейському рівні 

Республіка Кіпр активно бере участь в підготовці і розробці директив, що 

стосуються легальної міграції та їх подальшої імплементації до національного 

законодавства. Кіпру який знаходиться на перехресті культур і перетворився з 

принципово однорідного суспільства в багатокультурну країну. Інтеграція 

іноземного в кіпрському суспільстві викликає відчуття невизначеності та 

небезпеки. Деякі кіпріоти відчувають відсутність толерантності. Щоб 

усвідомити як розв’язати міграційну проблему, фахівці історично 

охарактеризували що таке «кіпрська автентичність», і дійшли до висновку, що 

це є це поступовий синтез кіпрського з чужорідним елементом, який 

відбувається вже протягом століть. 

Наслідки європеїзації міграційної політики полягають, перш за все, у 

посиленні невизначеності та невпевненості у майбутньому молодих людей. 

Глибина кризи та прогнози наслідків економічної кризи призводять до думки 

про постійну міграцію. Міграція молоді Кіпру є результатом тієї стадії, коли 

розвинутий капіталізм веде до глобалізації виробництва, інвестицій і масового 

споживання. Багатші країни шукають дешеву робочу силу з бідніших країн, 

щоб зменшити витрати на заробітну плату, підвищити конкурентоспроможність 

та, звичайно, збільшити прибуток. В рамках цієї системи ЄС закликає міграцію 

молоді як вирішення «боргової кризи». Ця політика базується на мобільності, 

яку можна ще трактувати як постійне та невизначене блукання молоді в межах 
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ЄС. Це продовження Маастрихтської політики, яка передбачає вільне 

переміщення грошей, товарів та осіб, для задоволення потреб великого 

капіталу. Безробіття на Кіпрі залишається дуже високим, особливо серед 

молоді, і становить 26,7 %. Таким чином, європеїзація міграційної політики 

Республіки Кіпр, а саме право вільного пересування Європою, участь у 

програмах підтримки молоді ЄС, а з іншого боку, відсутність врегульованого 

внутрішнього ринку праці сприяла росту міграційних настроїв кіпрської 

молоді. Актуальним питанням для кіпрських політичних партій є опрацювання 

спільного плану дій задля збереження національних інтересів і створення 

комфортного умов для кіпріотів на батьківщини. 

Водночас, суттєво і необхідно для інтеграції політичне визнання прав 

мігрантів та їх участі хоча б у виборах до місцевих органів влади. Це не тільки 

виконання зобов’язань, але й задоволення моральних вимог сучасної 

демократичної держави. Відповідно до цього мігрант, у якого є стабільні й 

постійні зв’язки з місцевим населенням, має мати голос і мінімально брати 

участь в управлінні місцевими справами. Як наслідок цього, на Кіпрі вже 

функціонує політична партія, яка частково складається з іноземних мігрантів та 

висловлює їх інтереси. Крім того, одним з аспектів міграційної політики 

Республіки Кіпр, стало надання громадянства, особам, які роблять значні 

інвестиції в її економіку. 

6. Республіка Кіпр виявляє значний інтерес до розвитку відносин з 

Україною, особливо в торговельно-економічній галузі. Найбільш активно 

розвивається двостороннє співробітництво у галузях туризму, транспорту, 

будівництва, банківсько-фінансової справи, сільськогосподарської кооперації, а 

також готельному бізнесі та сфері послуг. Українська меншина на Кіпрі за 

офіційними даними складає 3500 осіб станом на 2017 р. Переважна кількість 

українців, що мешкають на Кіпрі – українські громадянки, які знаходяться у 

шлюбі з громадянами Кіпру або з іншими громадянами ЄС. Республіка Кіпр 

стала єдиною країною, яка надала можливість нашим громадянам 

подорожувати з електронними візами, оформлення яких є повністю 

безкоштовним. 29 жовтня 2015 р. Парламент Кіпру ратифікував Угоду про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Наразі, щорічно з 2011 р. 40000 – 50000 українців відвідують Республіку 

Кіпр, переважно застосовуючи електронні візи. Аналізуючи способи перетину 

державних кордонів та подальшого влаштування українців, як наприклад, на 

Кіпрі, було освітлено проблему міграції українців різного етнічного 

походження, які мають усі шанси на незаконне отримання другого 

громадянства. 

7. Проведений аналіз міграційної політики Республіки Кіпр дозволяє 

говорити про те, що досвід її функціонування та розвитку в умовах 

євроінтеграції, представляє інтерес для України. В першу чергу через наявність 

проблем, які сьогодні є актуальними для обох країн. Можливості використання 

досвіду кіпрської міграційної політики Україною в цьому контексті полягають 

в перегляді напрямів її розвитку та пріоритетів. Дослідження засвідчило, що 

певна частина громадян України відвідує острів через нелегальні пункти 

http://www.newsru.ua/ukraine/29oct2015/kipr_ratificiroval.html
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пропуску з окупованою турецькою армією території. Це також підвищую ризик 

перебування та незаконного працевлаштування громадян України на 

окупованій території, де вони позбавлені звʼязку з дипломатичними установами 

батьківщини й, таким чином, не можуть брати участь у виборчому процесі, 

отримати допомогу та захист. Узагальнення практичного досвіду порушило 

питання, як правотворчої, так і законотворчої сфери. Декларація етнічного 

походження громадянина України, право обовʼязково голосування, також і під 

час перебування за кордоном, дозвіл на подвійне громадянство особам, що 

мають інше крім українського етнічне походження. Основний висновок 

дослідження має на меті створення відповідної законодавчої бази, тому що 

громадяни України, маючи право на вільне пересування по світу, а з 11 червня 

2017 р., без віз до більшості європейських країн, а також, працюючи, 

навчаючись, живучи за кордоном мають бути соціально, культурно та 

політично захищеними. Держава повинна реалізувати ряд законів, щодо 

забезпечення прав етнічних груп вільно декларувати своє походження в 

документах державного зразка, право мати подвійне громадянство, якщо це 

підтримує історична батьківщина. Якщо щорічно Україна отримує майже 5 

мільярдів доларів США від «заробітчан», то має піклуватися про захист прав 

заробітчан як за кордом так і на батьківщини, особливо коли мова йде про 

загальний трудовий стаж та пенсійне забезпечення. Задля запобігання 

нелегальній міграції та потенційного трудового рабства на державному рівні 

має бути проведено просвітницьку діяльність, яка б окреслила права, обовʼязки 

трудових мігрантів, правові наслідки нелегального перебування за кордоном. 

Отже, європеїзація міграційної політики – це складний процес який має 

позитивні й негативні наслідки. Звичай позитивно те що, людина, особливо 

молода, має право вільно і законно переміщуватися по Європейському Союзу, 

мати доступ до кращих умов праці, охорони здоровʼя, освіти, реалізації 

культурних, політичних вимог. Це інтереси індивідуума. Якщо ж розглядати 

пріоритети на державному рівні, тут викликає занепокоєння перспективи 

масових міграцій українців за межи батьківщини та невпевненості щодо їх 

повернення та подальшій участі у соціальному та політичному житті країни. 

Таке ставлення до власних громадян майже нівелює принцип надання 

громадянства за кров’ю та територією, що є базовим у праві націй на 

самовизначення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Рябченко Евеліна Василівна. «Європеїзація міграційної політики 

Республіки Кіпр». — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Маріупольський 

державний університет Міністерства освіти і науки України, м. Маріуполь, 

2019. 

В дисертації розглянуто зміни міграційної політики Республіки Кіпр в 

період інтеграції до Європейського Союзу, з 1990 р. по 2017 р.. Проаналізовано 

закордонні й вітчизняні дослідження, наукові роботи за міграційною 

тематикою. Розглянуто рівень наукової розробки та джерельної бази. 

Систематизовано основні наукові праці та джерела в рамках цієї дисертації, 

сформульовано наукові методи дослідження. Запропоновано власний підхід до 

визначення термінів «міграційний процес», «мігрант», «міграційна політика» 

Схарактеризовано базові аспекти, договірну і нормативно-правову базу у 

формуванні міграційної політики Європейського Союзу. Проаналізовано 

аспекти розвитку міграційної політики ЄС щодо країн «третього світу». 

Установлено, що міграційна політика ЄС має ситуативний характер. Розглянуто 

міграційну політику Республіки Кіпр до і після вступу в ЄС. Установлено 

зв’язок між необхідністю іноземної робочої сили в кіпрській економіці й 

прийняттям відповідних політичних рішень у формуванні відповідної 

міграційної політики. Визначено вплив іноземного елемента на кіпрське 

суспільство і політичну діяльність. 

Розглянуто проблеми ставлення кіпрського суспільства до мігрантів. 

Проаналізовано відношення кіпрських партій до участі мігрантів у житті 

кіпрського суспільства. Виявлено, що європеїзація міграційної політики 

Республіки Кіпр на певному етапі призвела до міграції кіпрської молоді за межі 

країни, а також спричинила зниження політичної активності молоді. 

Проаналізовані зміни у ставленні кіпрського суспільства до мігрантів за 

публікаціями в ЗМІ. Частина українського суспільства мігрувала з України з 

метою поліпшення матеріального становища. Встановлено, що громади 

України активно відвідують Республіку Кіпр з метою туризму і 

працевлаштування. У тому числі, громадяни України, етнічні греки, за Законом 
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Греції 2790/2000 отримали свідоцтва греків зарубіжжя. Це дозволило їм 

мігрувати до Кіпру, отримати дозвіл на перебування, працевлаштуватися. 

Розглянута актуальність використання досвіду Республіки Кіпр, єдиної країни 

ЄС, що має окуповану територію, у формуванні міграційної політики. 

Ключові слова: Європеїзація, Європейський Союз, міграційна політика 

Республіка Кіпр мігрант, кіприотизм, дискримінація. 
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Рябченко Эвелина Васильевна. «Европеизация миграционной 

политики Республики Кипр». — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – 

Мариупольский государственный университет Министерства образования и 

науки Украины, Мариуполь, 2019. 

В диссертации рассмотрено становление миграционной политики 

Республики Кипр в период интеграции в Европейский Союз, с 1990 года по 

2017. Изучены зарубежные и отечественные исследования, научные работы, 

посвященные миграционной тематике. Рассмотрен уровень научной разработки 

и источниковедческой базы по вопросам европеизации. Систематизировано 

основные научные труды и источники в рамках данной диссертации 

сформулированы научные методы исследования. Предложен собственный 

подход к определению терминов «миграционный процесс», «мигрант», 

«миграционная политика». 

Охарактеризовано базовые аспекты, договорную и нормативно-правовую 

базу для формирования миграционной политики Европейского союза. 

Проанализированы аспекты развития миграционной политики ЕС по 

отношению к странам третьего мира. Установлено, что характер миграционной 

политики ЕС имеет ситуативный характер. Рассмотрены изменения 

миграционной политики Республики Кипр до и после вступления в ЕС 

Установлена связь между необходимостью присутствия иностранной рабочей 

силы в кипрской экономике и принятием соответствующих политических 

решений в формировании миграционной политики. Определено влияние 

иностранного элемента на кипрское общество и политическую деятельность. 

Рассмотрены проблемы отношения кипрского общества к мигрантам. 

Проанализировано отношение кипрских партий к участию мигрантов в жизни 

общества. Выяснено, что европеизация миграционной политики Республики 

Кипр на определенном этапе привела к миграции кипрской молодежи за 

пределы родины, а также к снижению политической активности. 

Проанализированы изменения отношения кипрского общества к мигрантам в 

публикациях СМИ. Часть украинского общества мигрировала за пределы 

Украины с целью улучшения материального благосостояния. Установлено, что 

граждане Украины активно посещают Республику Кипр с целью туризма, 

трудоустройства. В том числе, граждане Украины, этнические греки, по Закону 
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Греции 2790/2000 получили удостоверения греков зарубежья. Это позволило 

им мигрировать и на Кипр, получить вид на жительство, трудоустроится. 

Рассмотрена актуальность использования опыта Республики Кипр, 

единственной в ЕС, имеющей оккупированную территорию, в формировании 

миграционной политики. 

Ключевые слова: европеизация, Европейский Союз, миграционная 

политика, Республика Кипр, мигрант, киприотизм, дискриминация. 

 

 

ABSTRACT 

 

Riabchenko Evelina. «Europeanization of the migration policy of the 

Republic of Cyprus». — Manuscript. 

Dissertation aimed at acquiring the scientific degree of candidate of political 

science under Major 23.00.02 – political institutes and processes. – Mariupol State 

University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2019. 

The dissertation examines the development of the migration policy of the 

Republic of Cyprus during the period of its integration into the European Union, from 

1990 to 2017. Foreign and Ukrainian studies, research papers devoted to migration 

issues were studied. The level of scientific study and sources over the process of 

Europeanization has been studied. The main scientific works and sources in the 

framework of this research are systematized, scientific methods are formulated. The 

new definitions the terms «migration process», «migrant», «migration policy» are 

suggested.  

The basic aspects, agreements and legal basis of formation of the migration 

policy of the European Union are described. The aspects of the development of the 

EU migration policy towards the third countries are analyzed. It is proved that the 

character of the EU migration policy is relevant. The changes in the migration policy 

of the Republic of Cyprus before and after joining the EU are considered. The 

connection between the need for the presence of foreign labor in the Cypriot 

economy and the adoption of relevant political decisions in shaping the migration 

policy has been established. The influence of the foreign element on Cypriot society 

and political activity is determined. 

The problems of the relation of the Cypriot society to migrants are considered. 

The attitude of the Cypriot parties to the participation of migrants in the life of 

society is analyzed. It was clarified that the Europeanization of the migration policy 

of the Republic of Cyprus at a certain stage led to the migration of Cypriot youth 

beyond the borders of their homeland, as well as to the reduction of their political 

activity. The changes in the attitude of Cypriot society to migrants in mass media 

publications are analyzed. Many Ukrainians have migrated beyond the boundaries of 

Ukraine in order to improve material welfare. It is established that Ukrainian citizens 

are actively visiting the Republic of Cyprus for the purpose of tourism, employment. 

Also, citizens of Ukraine, ethnic Greeks, according to the Greek Law 2790/2000 

received certificates of the Greeks Abroad. It allowed them to migrate also to Cyprus, 

to obtain a residence permit, to be employed. The urgency of using the experience of 
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the Republic of Cyprus, the only country of EU having an occupied territory, in 

shaping the migration policy is considered as very urgent. 

Key words: Europeanization, European Union, migration policy, Republic of 

Cyprus, migrant, Cypriotism, discrimination. 
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