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АНОТАЦІЯ 

 

Рябченко Е. В. «Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр». 

— Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних 

(доктора філософії) за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та 

процеси. – Маріупольський державний університет Міністерства освіти і 

науки України, м. Маріуполь, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу становлення міграційної політики 

Республіки Кіпр в період інтеграції в Європейський Союз з 1990 року по 

2017. Розглянуто перспективи вивчення та використання досвіду Республіки 

Кіпр у формуванні міграційної політики України. 

Охарактеризовано основні теоретичні підходи до вивчення процесу 

європеїзації, типології міграційних рухів та формування міграційної 

політики. Запропоновано власний підхід до визначення термінів 

«міграційний процес», «мігрант», «міграційна політика». 

Проаналізовано закордонні й вітчизняні дослідження, наукові роботи за 

міграційною тематикою. Розглянуто рівень наукової розробки, 

проаналізовано джерельну базу. Систематизовано основні наукові праці та 

джерела в рамках цієї дисертації, сформульовано наукові методи 

дослідження.  

Охарактеризовано базові аспекти, договірну й нормативно-правову 

базу формування 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 до 

ЄС. Схарактеризовано розвиток міграційної політики з часу проголошення 

незалежності. Якщо до вісімдесятих років минулого сторіччя кіпріоти 

працювали за межами країни, то в дев’яностих роках стрімкий економічний 



 

розвиток, початок євроінтеграції країни призвели до напливу іноземної 

робочої сили. 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 політичне життя країни. 

Проаналізовано проблеми ставлення кіпрського суспільства до 

мігрантів. Розглянуто відношення кіпрських партій до участі мігрантів у 

житті кіпрського суспільства. Виявлено, що європеїзація міграційної 

політики Республіки Кіпр на певному етапі привела до міграції кіпрської 

молоді за межі країни, а також привела до зниження політичної активності 

молоді. Проаналізовані зміни у ставленні кіпрського суспільства до мігрантів 

за публікаціями в ЗМІ.  

Засвідчено, що частина українського суспільства мігрувала з України з 

метою поліпшення матеріального становища. Встановлено, що громадяни 

України активно відвідують Республіку Кіпр з метою туризму, 

працевлаштування. У тому числі громадяни України – етнічні греки – за 

Законом Греції 2790/2000 отримали свідоцтва греків закордоння. Це 

дозволило їм мігрувати й до Кіпру, отримати дозвіл на перебування, 

працевлаштуватися, у деяких випадках отримати друге громадянство. 

Доведено, що спрощена система візового контролю та європеїзація 

міграційної політики Республіки Кіпр дозволили українцям стати частиною 

кіпрського суспільства.  

Розглянуто актуальність використання досвіду Республіки Кіпр, єдиної 

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

На Північній частині острова, яка перебуває під окупацією турецькою 

армією, функціонує самопроголошена держава, яка проводить вибори, надає 

«громадянство» громадянам інших країн, приймає туристів, хоча має 

транспортне сполучення лише з Туреччиною та через пункти пропуску з 

вільної території Кіпру.  



 

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 зміни в умовах інтеграції 

країни до ЄС. У процесі дослідження було отримано результати, які мають 

наукову новизну та окреслюють особистий внесок автора: 

вперше:  

− комплексно досліджено міграційну політику Республіки Кіпр в 

контексті євроінтеграції, виявлено, що європеїзація міграційної політики 

мала позитивні та негативні наслідки, а саме: окрім економічної складової 

питання, яка демонструє необхідність в іноземній робочий силі, політична 

складова показує збільшення антимігрантських настроїв, у тому числі у 

нових політичних партіях; крім того, наявні проблеми дискримінації, а також 

конкуренції на внутрішньому ринку праці між іноземними робочими та 

місцевим населенням, зниження політичної активності молоді, потенційна 

можливість утрати кіпрської національної автентичності; 

− розроблено рекомендації з європеїзації міграційної політики 

України на основі досвіду Республіки Кіпр, визначено, що за наявності 

окупованих територій основною проблемою міграційної політики є контроль 

за переміщенням через кордони, а також перспективи об’єднання вільних та 

окупованих територій чи передбачають участь у виборах осіб, які є 

немісцевим населенням; 

вдосконалено: 

− аналіз міграційних процесів у Республіці Кіпр, який дозволив 

детально й поетапно схарактеризувати міграційну політику Кіпру з часів 

проголошення незалежності та зміни, продиктовані економічними 

чинниками; 

− характеристику складових європеїзації та впливу ЄС на політику 

Республіки Кіпр, змін у відповідних національних законах, а також зроблено 



 

висновки щодо якісних змін у кіпрському політичному та соціальному житті 

у зв’язку з європеїзацією; 

− аналітичну оцінку візової та міграційної політики ЄС та Республіки 

Кіпр щодо України, зазначено, що режими перетину кордону були 

сприятливими з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та 

Республікою Кіпр, українці відвідували острів без віз до вступу Республіки 

Кіпр в Європейський Союз, після інтеграції острова до ЄС – з візами, за 

спрощеним режимом з електронними візами; 

отримало подальший розвиток: 

− залучення до наукового обігу в якості джерел документів державних 

та консульських установ Республіки Кіпр, статистичні дані з відвідування 

Республіки Кіпр за роками, з моменту відкриття Почесного Генерального 

консульства Республіки Кіпр у Маріуполі; 

− аналіз міграційних процесів між Україною та Республікою Кіпр. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

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» – для студентів 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 – можуть бути рекомендовані органам 

законодавчої та виконавчої влади для пошуку ефективних засобів боротьби 

та протидії масовій міграції, вдосконалення українського законодавства у 



 

сфері міграції та міграційної політики. Крім того, досвід Республіки Кіпр є 

корисним для запобігання незаконним діям на непідконтрольних територіях, 

коли надається громадянство невизнаних «держав», а також проводяться 

вибори до різних рівнів влади. 

Ключові слова: європеїзація, Європейський Союз, міграційна політика 

Республіка Кіпр мігрант, кіпріотизм, дискримінація. 

 

 

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 is devoted to the analysis of the formation of the migration 

policy of the Republic of Cyprus during the period of integration into the European 

Union, from 1990 to 2017. The perspectives of studying and practical use of the 

experience of the Republic of Cyprus in shaping of the migration policy of Ukraine 

are considered. 

The main theoretical approaches to the study of the process of 

Europeanization, the typology of migration movements and the formation of 

migration policy are described. The own approach to the definition of the terms 

«migration process», «migrant», «migration policy» is suggested. 

The analysis of foreign and domestic research, scientific works on migration 

themes has been analyzed. The level of scientific development and source base is 

considered. The main scientific works and sources are systematized in the 

framework of this dissertation; the scientific methods of research are also 

formulated. 



 

The basic aspects, agreements and normative documents used in the 

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

aspects of the development of the EU migration policy as for the third countries are 

analyzed. It is established that the character of the EU migration policy is 

situational. 

The migration policy of the Republic of Cyprus before and after joining the 

EU is considered. The development of migration policy has been described since 

declaration of the independence f the Republic of Cyprus. Until the eighties of the 

last century, the Cypriots worked outside the country, then, in the nineties, rapid 

economic development, the beginning of European integration led to the rise of 

foreign labor. The connection between the need for foreign labor in the Cypriot 

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

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

Cypriot society and political life of the country is determined 

The problems of the attitude of Cypriot society towards migrants are 

analyzed. The attitude of the Cypriot parties to the participation of migrants in the 

life of Cypriot society is considered. It was found that the Europeanization of the 

migration policy of the Republic of Cyprus at some stage led to the migration of 

Cypriot youth beyond the borders of the country, and also, led to a decrease in the 

political activity of young people. The changes in the attitude of Cypriot society to 

migrants for media publications are analyzed. 

It is certified that a part of Ukrainian society has migrated from Ukraine in 

order to improve financial situation. It is established that Ukrainian communities 

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

employment. Ukrainian citizens, ethnic Greeks, according to the Law of Greece 

2790/2000 received certificates of Greeks abroad, and it allowed them to migrate 

to Cyprus, to get permission to stay, to be employed, even, in some cases get a 

second citizenship. It has been proved that the simplified visa control system, the 

Europeanization of the migration policy of the Republic of Cyprus, allowed the 

Ukrainians to become part of the Cypriot society. 



 

The urgency of the experience of the Republic of Cyprus, the only EU 

country with the occupied territory, in the formation of migration policy is 

considered. A functioning self-proclaimed electoral state in the northern part of the 

island, which is under occupation by the Turkish army, grants «pseudo-

citizenship» to the nationals of other countries, accepts tourists, having transport 

links only with Turkey and through the legal checkpoints from the territory of the 

independent Republic of Cyprus. 

The scientific novelty of the dissertation research is due to the complex set 

of research tasks. In the dissertation, an attempt was made to conduct a 

comprehensive migration policy of the Republic of Cyprus and its changes in the 

conditions of the country's integration into the EU for the first time in the domestic 

scientific literature. In the course of the research, results were obtained that have a 

scientific novelty and outline the author's personal contribution: 

For the first time: 

- a comprehensive study of the migration policy of the Republic of Cyprus in 

the context of European integration, found that the Europeanization of migration 

policy had positive and negative effects, in addition to the economic component of 

the issue, which demonstrates the need for foreign labor; the political component 

shows an increase in anti-migrant attitude, including the appearance of new 

political parties with anti-migrant slogans; in addition, the  arise problems of 

discrimination should  be mentioned as well as competition on the domestic labor 

market between foreign workers and the local population; and reductioon of the 

political activity of young people, the possibility of losing of national authenticity 

of  Cypriotism; 

- the recommendations over the Europeanization of Ukrainian migration 

policy have been developed on the basis of the experience of the Republic of 

Cyprus; it has been determined that presently the main problem of migration policy 

is the control of movement across borders, as well as the prospects of association 

of free and occupied territories and foreseeing of the participation in elections of 

non-resident population; 



 

the following is improved: 

- an analysis of the migration processes in the Republic of Cyprus, which 

described in detail and in stages the migration policy of Cyprus since the 

declaration of the independence, and changes dictated by economic factors; 

- a description of the components of Europeanization and the EU's influence 

on the policy of the Republic of Cyprus, changes in relevant national laws, as well 

as conclusions on qualitative changes in the political and social life of Cyprus 

while the Europeanization; 

- an analytical assessment of the visa and migration policy of the EU and the 

Republic of Cyprus towards Ukraine, with simplified border crossings since the 

establishment of diplomatic relations between Ukraine and the Republic of Cyprus, 

Ukrainians have visited the island without visas before the entry of the Republic of 

Cyprus into the European Union, after the integration of the island to EU - with 

visas for a simplified regime with electronic visas. 

the following was given further development: 

- involvement in the scientific circulation of the source from the state and 

consular offices of the Republic of Cyprus, statistical data on visits to the Republic 

of Cyprus by years, since the opening of the Honorary Consulate General of the 

Republic of Cyprus in Mariupol; 

- analysis of migration processes between Ukraine and the Republic of 

Cyprus. 

The practical significance of the results obtained in the possibility of the 

practical use of the conclusions in teaching such disciplines as «The theory of 

modern migration movements», «EU migration security problems», «Cooperation 

of Ukraine and the EU in the field of migration policy», «Country studies», 

«Foreign policy of the Mediterranean countries» – for students of the specialties 

«History», «Journalism», «International relations, public communications and 

regional studios». The actual material of the dissertation as an element of research 

work and can be used for further study of political migration processes, both from 

Ukraine and in the opposite direction. In addition, the results of the study will 



 

enable the development of mechanisms for protecting the rights of Ukrainians 

abroad, the possibilities for legal employment, and therefore the rights to social 

protection. 

The results of the dissertation work have legislative and law enforcement 

practices - they can be recommended to the legislative and executive authorities, to 

find effective means of combating and countering mass migration and to improve 

Ukrainian legislation in the field of migration and migration policy. In addition, the 

experience of the Republic of Cyprus is useful in preventing unlawful acts in 

uncontrolled territories when citizenship of «state with limited recognition» can be 

granted, as well as elections to different levels of government. 

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

of Cyprus, migrant, Cypriotism, discrimination. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі міграційні 

процеси входять до комплексу визначальних чинників формування 

політичної реальності. Обʼєктивно висхідна роль громадянського 

суспільства, підвищення впливу його інститутів на інтенсивність і форми 

міграційних процесів, поява нових форм взаємодії органів державної влади 

та мігрантських організацій вимагає свого теоретичного осмислення. 

Проблеми міграції населення, контролю за міграційними рухами та 

формування національної та глобальної міграційної політики стають 

актуальними питаннями в сучасному світі. Міграція населення має як 

позитивні, так і негативні наслідки, тому важливим представляється 

комплексний аналіз наслідків міграційних процесів для внутрішньої 

політики, соціально-економічного становища країни.  

Республіка Кіпр є достатньо молодою державою, яка проголосила 

незалежність у 1960 р. За наступні роки з країни-донора мігрантів вона 

перетворилася на країну-реципієнта. Заявивши про свої євроінтеграційні 

наміри у 1990 р., Республіка Кіпр адаптувала своє законодавство, засади 

внутрішньої та зовнішньої політики до вимог ЄС. У повній мірі це 

стосувалося й міграційної політики. Її європеїзація мала свої позитивні й 

негативні наслідки, що проявилося в політичному та економічному житті 

країни. 

Досвід міграційної політики Республіки Кіпр для України, яка обрала 

чіткий курс на євроінтеграцію, є надзвичайно актуальним, зокрема, з точки 

зору вивчення переваг та недоліків її впровадження в державі, що недавно 

приєдналася до Європейського Союзу. Крім того, Республіка Кіпр та Україна 

схожі ще в одному: з липня 1974 року 40 % території цієї країни окуповані 

турецькою армією, і наразі актуальним є питання 200 000 внутрішніх 

біженців. Це породило цілий комплекс проблем, серед яких: ризики 
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нелегальної міграції, проблеми політичної нестабільності, невизначеності, 

територіальної цілісності, диспропорція в соціально-економічному розвитку, 

проблеми працевлаштування, надання соціальної та медичної допомоги, 

питання правового статусу біженців.  

Таким чином, актуальність роботи полягає в нагальній необхідності 

дослідження взаємозв’язку міграційних і політичних процесів, вивчення 

характеру форм взаємодії держави й інститутів громадянського суспільства 

Республіки Кіпр задля формування ефективної державної міграційної 

політики України.  

Стан наукової розробки проблеми. Вивчення проблематики міграції, 

міграційних рухів, формування міграційної політики, європеїзації міграційної 

політики Європейського Союзу та країн-членів, що входять до нього, наразі 

викликає достатньо багато уваги серед вітчизняних та іноземних учених. 

Разом із тим, на сьогодні відсутнє комплексне вивчення проблеми 

європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр та досвіду її реалізації для 

України.  

У дисертаційній роботі було враховано наукові досягнення розробки 

Е. Берджеса, В. Бобильова, Дж. Борхаса, С. Годігінса, Б. Горрансона, 

С. Лі Еверета, Ж. Зайончковської, Дж. К. Зіпфа, В. Іонцева, С. Каслса, 

С. Коллінсона, В. Костенка, Д. Колумана, Р. Маккензі, Л. Мармора, 

Д. Массея, М. Міллера, Р. Парка, Е. Равенштайна, С. Рассела, С. Рязанцева, 

С. Сассена, Д. Солта, П. Стокера, С. Стоффера, М. Тодаро, Д. Хікса, 

Дж. Ф. Холіфілда, А. Черняк. Серед українських науковців проблеми міграції 

та міграційних рухів вивчали О. Баланюк, М. Гога, І. Кизима, Е. Лібанова, 

О. Малиновська, С. Пирожков, О. Позняк, І. Пономарьова, Л. Рибаківська, 

Ю. Римаренко та інші. Питанням формування міграційної політики в 

Європейському Союзі займалися Л. Абзалова, Я. Варвітсіотіс, 

Д. Дворніченко, Б. Густаффсон, Є. Кламт, В. Любін, К. Манцерев, 

С. Орєхова, А. Сакеєян, Н. Пак, Х. Поттерінг, Д. Фомов, Г. Хамбуроглу, 

В. Шамраєва. Окремо слід зазначити наукові досягнення кіпрських та 
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грецьких учених Н. Триміклініотиса, К. Деметріу, К. Кауриновські, 

Е. Пападакі, О. Пападакі, А. Воскоса.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проводилось як складова частина комплексної 

наукової теми кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Маріупольського державного університету: «Середземноморʼя в сучасних 

регіональних та глобальних процесах» (НДР № 0115U003039). 

Об’єктом дослідження є міграційна політика Республіки Кіпр. 

Предметом дослідження є європеїзація міграційної політики 

Республіки Кіпр. 

Мета та 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: 

− схарактеризувати понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

− дослідити рівень наукової розробки проблеми та джерельну базу; 

− схарактеризувати 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 в контексті процесу європеїзації 

міграційної політики Кіпру. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від моменту, 

коли в 1990 році Республіка Кіпр проголосила про прагнення до членства в 

ЄС, до 2018 р. 
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Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах 

науковості, об’єктивності, системності, історизму. При написанні 

дисертаційного дослідження було використано три групи методів. До першої 

групи відносяться наступні політологічні методи: системний, 

функціональний, біхевіористський. Друга група – загальнонаукові: 

хронологічний, індукції й дедукції, аналізу й синтезу, прогнозування. 

Емпіричні методи дослідження відносяться до третьої групи (анкетування, 

польові дослідження, статистична робота, аналіз документів, спостереження 

дослідника). Треба зазначити, що в дослідженні застосовується 

міждисциплінарний підхід до аналізу міграційних процесів у політичному 

просторі України, Республіки Кіпр, а також контент-аналіз публікацій у ЗМІ 

щодо трудової міграції громадян України. Також було використано методи та 

принципи, поширені в європейському науковому просторі щодо досліджень 

політичних процесів. 

Наукова новизна полягає в тому, що 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 у 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 в якості джерел документів державних 

та консульських установ Республіки Кіпр; 

− аналіз міграційних процесів між Україною та Республікою Кіпр. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

перспектив застосування висновків у викладанні таких дисциплін як «Теорія 

сучасних міграційних рухів», «Візова політика ЄС», «Проблеми міграційної 

безпеки ЄС», «Співробітництво України та ЄС у галузі міграційної 

політики», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Середземноморʼя» – 

для студентів спеціальності «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 – можуть бути рекомендовані органам 

законодавчої та виконавчої влади для пошуку ефективних засобів боротьби 

та протидії масовій міграції, вдосконалення українського законодавства у 

сфері міграції та міграційної політики. 

Крім того, досвід Республіки Кіпр є корисним для запобігання 

незаконним діям на непідконтрольних територіях, коли надається 

громадянство невизнаних «держав», а також проводяться вибори до різних 

рівнів влади. 

Ключові слова: європеїзація, Європейський Союз, міграційна політика 

Республіка Кіпр мігрант, кіпріотизм, дискримінація. 

 

 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є самостійною науковою роботою. У роботі схарактеризовано 

наслідки європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр, та перспективні 

напрями української міграційної політики. 
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Особистим науковим доробком авторки в даному дослідженні є наукові 

висновки, узагальнення та наукові результати, чому допоміг особистий 

досвід, набутий у Республіці Кіпр, а саме: дисертантка в 2001 році навчалась 

у Педагогічному інституті Республіки Кіпр, потім працювала перекладачкою 

Всесвітньої Ради греків Зарубіжжя  Периферії Європи. 

Апробація результатів дисертації. 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 учених «Українська державність: 

історія і сучасність» (квітень 2010 р.); Круглі столи «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 Міжнародна наукова Інтернет-

конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації», Переяслав-Хмельницький 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 13 наукових праць, 

серед яких 6 статей у фахових виданнях з політичних наук, які включено до 

міжнародної наукометричної бази даних, 7 тез виступів на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Основний зміст роботи викладено на 174 сторінках. Робота містить 6 

додатків на 8 сторінках. Список використаних джерел охоплює 345 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Понятійно-категоріальний апарат та методологічна база 

дослідження 

Вплив міграції на стан практично всіх сфер громадського життя завжди 

був суттєвим. Однак приблизно до кінця двадцятого сторіччя міграційні 

процеси не мали такої самостійної основи, як сьогодні, не були сталими. На 

рубежі ХІХ – ХХ ст. руйнація традиційних інститутів суспільства набуває 

глобальних масштабів. Індустріалізація, що охопила в зазначений період світ, 

спричинила різку інтенсифікацію соціально-економічних процесів у різних 

державах. Постійним супутником індустріального суспільства стала міграція. 

Дослідження явища міграції в політичному просторі країн вимагає 

визначення й розмежування понять міграції, міграційних рухів, міграційної 

політики та повʼязаних із ними термінів «еміграція», «імміграція», «мігрант», 

«заробітчанин», «міграційна політика», «нелегальна міграція», «міграційні 

програми», «торгівля людьми», «трудова міграція». 

Міграція в політичному розумінні – це зміна політичної реальності 

держави або регіону під впливом соціальних переміщень населення або його 

частини за межі адміністративних кордонів на тривалий термін. Політичний 

аналіз міграційних процесів, на думку Ю. Єфімова, містить у собі  розгляд та 

облік як заходів соціальної (національної) безпеки, так і політичних 

компонентів цих процесів. Для розвитку політичної науки дуже важливе 

дослідження соціально-політичних наслідків міграції, тому що Європейський 

Союз став новим і вагомим економічним і соціально-політичним субʼєктом 

системи міжнародних відносин у Європі. Слід брати до уваги той факт, що 

Європейський Союз є наднаціональним інститутом. У звʼязку з цим 

правомірно говорити про приклад узгодженої на багатосторонньому рівні 
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політики в галузі регулювання міграційних потоків. ЄС є унікальним 

прикладом спільноти, яка від економічної інтеграції динамічно рухається до 

політичної. 

Наукові дослідження, повʼязані з проблемами міграції населення, 

почали проводитися ще в XIX ст. Але соціально-політичні аспекти цього 

явища продовжують залишатися обʼєктом наукових та політичних дискусій. 

Зокрема, проблема адаптації мігрантів у суспільстві, що приймає, яка, 

особливо в останні десятиліття, набула особливої актуальності та стала  

охарактеризуватися новими викликами, що створило передумови для 

перегляду чинних підходів і практик, а також позначила потребу в 

принципово новій міграційній політиці. Для цього потрібно дослідити 

комплекс наукових підходів, які історично супроводжують вивчення 

проблеми міграції. 

Що стосується понять «міграція населення», «міграційний рух 

населення», «рух населення», вони зʼявилися наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст. Термін «переселення» в ті часи означав масове переміщення 

сільського населення до великих міст. 

Вперше поняття «міграція» введено в науку в кінці XIX століття 

англійським ученим Е. Равенштейном у роботі «Закони міграції». Автор 

розглядає міграцію як безперервний процес, обумовлений взаємодією 

чотирьох основних груп чинників, а саме: чинники, що діють у початковому 

місці проживання мігранта, на стадії його переміщення, в місці вʼїзду, а 

також чинники особистого характеру [284]. 

Слід зауважити, що для наведених визначень, у широкому та вузькому 

значеннях, спільною умовою є зміна місця проживання. Однак ширші 

підходи до поняття міграції охоплюють будь-які просторові переміщення 

населення – рух як такий. Наприклад, ця ідея озвучена у праці французького 

дослідника ХХ ст. А. Сові: «Стосовно населення термін «міграція» 

відповідає будь-якому переміщенню досить великої кількості людей, за 

винятком пересування військових частин» [175, с. 339]. 
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Отже, розрізняють міграцію у вузькому та широкому розумінні. 

У вузькому розумінні міграція ототожнюється з переселенням, що 

відображено в науковій літературі. Так, зокрема, В. Овод відзначив, що: 

«Міграція – це сукупність різних за своєю природою територіальних 

переміщень населення, які супроводжуються зміною місця 

проживання» [124, с. 37]. У свою чергу, В. Онікієнко та В. Поповкін під 

міграцією населення розуміли зміну постійного місця проживання, 

викликану комплексом факторів або якоюсь однією головною 

причиною [128, с. 12]. Міграції населення в широкому розумінні, окрім 

переселень, охоплюють ще низку інших видів територіальних переміщень. 

Так, дослідник А. Хомра під міграцією населення розуміє «територіальні 

переміщення населення, повʼязані зі зміною місця проживання», при цьому 

пропонує розглядати поняття «місце проживання» не як місце прописки, а як 

зону функціонування людини [195, с. 7]. 

Ю. Римаренко міграцією населення вважав «переміщення людей 

(мігрантів) через кордони тих або інших територій зі зміною місця 

проживання назавжди або на тривалий час. Оскільки міграція населення 

складається з міграційних потоків, поняття міграції застосовують і в множині 

— міграції» [101, с. 740]. 

Комплексне визначення поняття міграції подає О. Ровенчак: «Міграція 

– це перетин адміністративного кордону, добровільний чи примусовий 

просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до місця (країни) 

вʼїзду за наявності або без неї законних підстав на певний період часу або 

назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання; цей 

рух містить у собі еміграцію та імміграцію. Звідси мігрант – особа, яка 

здійснює міграцію» [155, с. 129]. 

У сучасному світі, беручи до уваги причини та вимоги, що спонукають 

до руху, можна дати таку характеристику цьому явищу: міграція – це свідоме 

та організоване переміщення у просторі однієї людини або організованої 

групи людей. 
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Формування держав і визначення кордонів країн привело до 

виокремлення трьох основних компонентів міграції: країна походження, 

країна призначення та сам мігрант. Таким чином, зʼявились широковживані 

зараз поняття «еміграція» та «імміграція», які застосовуються для 

характеристики зовнішньої (міждержавної) міграції [55, с. 64]. 

Еміграцією в науковій літературі часто називають: 1) переселення 

(добровільне чи вимушене) в іншу країну на постійне або тимчасове (на 

тривалий термін) проживання, яке має економічні, політичні, релігійні 

причини; 2) місце або час перебування за межами батьківщини після такого 

переселення; 3) сукупність емігрантів, що проживають у певній 

країні [179, с. 501].  

О. Ровенчак пропонує визначення еміграції насамперед як соціального 

процесу. «Еміграція — перетин адміністративного кордону, добровільний 

або примусовий виїзд осіб чи груп осіб з місця (країни) проживання на 

законних або незаконних підставах на певний період або назавжди, що 

передбачає подальшу імміграцію, тобто перетин адміністративного кордону, 

добровільний або примусовий вʼїзд осіб чи груп осіб на місце (чи в країну) 

призначення (або нове місце проживання) на законних або незаконних 

підставах, на певний період або назавжди. Відповідно, емігрант — це особа, 

яка здійснює еміграцію, а іммігрант — особа, яка здійснює 

імміграцію [155, с. 129]. 

Для характеристики міграційних рухів вивчають фактори (чинники) 

впливу, які поділяють на три основні групи: виштовхування, притягання і 

шлях міграції. Виштовхування повʼязане з незадовільними чи важкими 

умовами існування індивіда в його рідних місцях. Притягання — це 

сукупність привабливих умов для проживання (роботи тощо) в інших місцях. 

Шлях міграції — це характеристика безпосереднього пересування мігранта з 

одного географічного місця в інше. Він поєднує доступність переміщення 

мігранта, його багажу і родини в інший регіон, а також наявність або 

відсутність барʼєрів на шляху. 
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Фактори притягання можуть бути поділені на постійні й такі, що 

змінюються в часі (безпосередньо в управлінні міграційним процесом і 

опосередковано – як наслідок рішення, не спрямованого на вплив на 

міграційні процеси). Вплив факторів виштовхування – обставини 

природного, економічного соціально-політичного характеру – унеможливлює 

подальше проживання в даному регіоні, незалежно від того, чи існують в 

регіоні переселення умови для успішної адаптації. 

Як правило, діють одночасно обидві групи факторів, але вирішальне 

значення мають ті, що віднесені до першої групи. І тільки у випадку, якщо 

визначальними стають фактори, віднесені до другої групи, міграція отримує 

характер вимушеної. При впливі першої групи факторів міграційний процес 

протікає планомірно, прогнозовано, а при впливі другої групи факторів 

міграційний процес набуває характеру стихійності, особливо яскраво це 

проявляється на його вихідній стадії [8, с. 216]. 

У науковій літературі існують різні класифікації чинників (часто 

взаємозалежних), під впливом яких формуються напрямки та масштаби 

міграційних процесів. Переміщення в просторі відбувається внаслідок дії 

економічних, соціальних, демографічних, політичних, етнічних, освітніх, 

морально-психологічних, військових, екологічних та інших факторів, але ці 

чинники діють одночасно, вони певною мірою взаємозалежні, тож виявити 

окремі компоненти міграційного процесу, сформовані під впливом одного чи 

двох факторів, як правило, складно. 

Оскільки зростає роль соціальних відносин між групами мігрантів і 

суспільства, що приймає, до групи субʼєктивних факторів, здатних 

провокувати виникнення потужних міграційних потоків, додаються 

політичні процеси й політико-правове регулювання. Явні й приховані 

конфлікти, які викликані політичними суперечностями, визначають потоки 

вимушеної міграції. У свою чергу, міграції як наслідок політичних процесів 

вимагають особливого підходу в рамках правового регулювання. 
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Провідним фактором, що визначає сучасні міграції, залишається 

фактор економічний. Соціально-економічна суть міграції населення полягає, 

з одного боку, в забезпеченні кількісної та якісної відповідності між 

потребою в робочій силі та наявністю її в різних регіонах (однієї держави або 

різних держав), а з іншого – у реалізації прагнень працівників задовольнити 

особисті потреби соціального, професійно-кваліфікаційного та духовного 

характеру. Відповідно, серед економічних факторів можемо виокремити такі: 

наявність робочих місць; умови зайнятості; рівень доходів; перспективи 

розвʼязання житлової проблеми; переваги в задоволенні потреб соціального 

характеру. 

Всі інші фактори на сьогодні є вторинними стосовно економічного. 

Навіть екологічні проблеми, що підсилюють міграцію, значною мірою є 

наслідком індустріального розвитку. Крім того, активізація міграції під 

впливом екологічних умов веде до надмірного навантаження на природне 

середовище простору, у який потрапляють мігранти. Наприклад, екологічні 

проблеми мегаполісів, привабливих для багатьох мігрантів; стихійні процеси 

урбанізації; зростаюче виробництво токсичних відходів; збідніння ґрунту та 

ін. 

Фактори міграції поділяють також на некеровані й керовані 

суспільством. Перші з них – умови: природні умови різних регіонів і 

поселень; ступінь їх розвитку, обжитості й добро устрою; географічне 

положення. Другі – фактори-регулятори: демографічні (інтенсивність 

природного зростання населення, його склад за віком і статтю, 

співвідношення корінного населення та приїжджого, старожилів і новоселів, 

етнічні відмінності між групами в мові, духовній культурі, побуті, 

національних обрядах, звичаях тощо); соціально-психологічні (інтенсивність 

соціального спілкування людей, соціально-психологічний клімат, соціальні 

умови життя людей). Виділяють також чинники міграції за сферою їх прояву: 

народногосподарські, територіальні, галузеві та внутрішньовиробничі, а 
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також постійні, тимчасові й змінні – залежно від їх використання в 

регулюванні міграційних процесів [146]. 

Д. Баланюк вказує на зміну характеру міграцій у процесі історичного 

розвитку суспільства. На думку дослідника, до початку ХХ ст. міграція була 

керованою, оскільки найчастіше могла бути викликана або зупинена 

владними розпорядженнями. Так, головними формами міграції були 

завойовницькі походи, що забезпечували колонізацію територій, і 

работоргівля, що переміщувала в просторі значні маси людей. Відсутність 

транспортних можливостей, які дав світу технічний прогрес кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., обмежувала самостійний міграційний рух людей у просторі. 

Географічне місцеперебування людини майже завжди збігалося з певним 

соціальним простором. Тому явище міграції практично не враховувалося під 

час прийняття державних рішень. Натомість сьогодні внутрішні й зовнішні 

міграційні потоки в державах впливають практично на всі елементи соціуму 

(від сфери зайнятості й економіки до соціокультурних чинників і способу 

життя) [8, с. 216]. 

Сучасна міграція являє похідне соціальне явище, що обумовлене дією 

комплексу соціально-економічних (міграція трудова, професійна та ін.), 

демографічних (статево-вікова диференціація міграційних потоків), 

політичних (біженці), етнокультурних (депортація, геноцид, етноцид або 

національне єднання, повернення на Батьківщину) факторів. Міграція 

активно впливає на темпи й характер розвитку країн і регіонів. 

Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі зросла зі 173 млн. осіб 

у 2000 р. до 244 млн. осіб у 2015 р. Ця цифра включає майже 20 млн. 

біженців. 76 млн. міжнародних мігрантів живуть в Європі й 75 млн. – в Азії. 

54 млн. мігрантів налічується в Північній Америці [65].  

Мігранти в політологічному розумінні – це соціальні групи, члени яких 

вважають себе цілісними субʼєктами поведінки на новому місці життя та, 

маючи відчуття групової солідарності, намагаються реалізувати свої 
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політичні інтереси, відмінні від політичних інтересів субʼєктів суспільства, 

що приймає мігрантів. 

Міграція населення розглядається як багатобічний соціальний процес, 

що кардинально змінює соціально-економічні й політичні умови життя як 

мігрантів, так і населення сторони, що приймає, тому процес упорядкування 

такого впливу є завданням державної й національної безпеки. 

Міграційна політика – це самостійний напрям державної політики, вона 

є елементом політики народонаселення та одним із засобів проектування 

чисельності та структури населення і трудових ресурсів, а також частиною 

соціально-економічної політики, інструментом досягнення її цілей. 

Міграційна політика, спрямована на планування руху населення, виконує 

функції контролю за ним і є реакцією держави на стихійні переміщення 

людей. 

Дослідники визначають міграційну політику як комплекс розробок і 

заходів, спрямованих на формування необхідних потоків і необхідної 

інтенсивності міграції населення; як систему умов, заходів управління 

міграційним рухом населення; як дії держави, повʼязані з упорядкуванням 

міграційних процесів [108, с. 43—50]. 

Л. Рибаковський дає визначення міграційної політики як системи 

загальноприйнятих на рівні управління ідей і концептуально обʼєднаних 

засобів, за допомогою яких перш за все держава, а також інші суспільні 

інститути, дотримуючись певних принципів, припускають досягнення 

поставлених цілей [156, с. 36]. 

На переміщенні людей з країни в країну зосереджують увагу 

Б. Горрансон, Л. Мармора. Так, у визначенні Б. Горрансона міграційна 

політика має справу як з вʼїздом у країну, так і з виїздом з неї та з тими, кому 

дозволено залишитися в країні [25, с. 34]. У свою чергу, на думку 

Л. Мармори, міграційна політика – це, перш за все, взаємовідношення та 

поєднання інтересів держави, суспільства і людини у розвʼязанні проблем, 
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повʼязаних з перетином кордонів (внутрішніх і зовнішніх) та 

співвідношенням прав мігрантів і корінного населення [98, с. 13]. 

І. Івахнюк дає таке визначення: міграційна політика – система засобів, 

за допомогою яких держава регулює потоки мігрантів для досягнення цілей, 

що відповідають інтересам розвитку суспільства [54]. 

Узагальнюючи визначення закордонних і вітчизняних авторів, 

М. Бублій визначає загальне й нове в підходах до міграційної політики: 

міграційна політика є державною політикою, міжнародний контекст якої 

повʼязаний із зовнішньою міграцією робочої сили. Вона потребує 

відповідності законодавства у сфері міграції нормам міжнародного права, 

захисту прав людини, співвідношення інтересів держави й людини, також 

впливає не тільки на перерозподіл населення на території держави, але й на 

його чисельність і склад. Науковець зауважує, що в більшості сучасних 

джерел міграційна політика трактується як сукупність заходів щодо 

державного й міждержавного регулювання міграційних потоків населення на 

законодавчій основі, проте даний підхід недостатньо розкриває її 

комплексний характер, що потребує певного уточнення змісту міграційної 

політики [13]. 

Таким чином, за визначенням М. Бублій, міграційна політика держави є 

сукупністю теоретичних положень, цілей і завдань, засобів і методів щодо 

регулювання внутрішніх і міждержавних процесів переміщення населення. Її 

характер і спрямованість визначаються соціально-економічною стратегією 

держави, а також змістом зовнішньої політики на певному етапі розвитку. 

Мета міграційної політики – забезпечити раціональне розміщення 

населення з точки зору ефективного розвитку економіки й самого населення, 

поліпшення його якісного складу, рівномірного розвитку окремих його 

регіонів, згладжування соціально-економічної диференціації в умовах життя 

населення [13]. 

Сучасну міграційну політику можна розглядати на світовому й 

національному рівнях. На світовому рівні вона проявляється в діях 
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міжнародних організацій, перш за все в документах і рекомендаціях ООН, 

МОП і МОМ, які приймаються на різних засіданнях і конференціях. На 

національному рівні міграційна політика представлена національною 

політикою держав, які проводять її з урахуванням сучасних масштабів, 

напрямів і особливостей переміщення населення між країнами, а також 

соціально-економічних наслідків міграції. 

Основне завдання міграційного управління – запобігання стихійності 

міграційних рухів. Міграційна політика демонструє зразок взаємозвʼязку і 

взаємозалежності внутрішньої та зовнішньої політики держави, що 

проявляється у специфічній особливості міграційних процесів, які залежать 

від усього комплексу соціально-економічних і природних факторів. Отже, 

державна міграційна політика взаємодіє із соціальною, демографічною, 

національною, економічною політикою та з геополітикою. 

Так, сьогодні помітним стає соціальний ефект міграційних процесів, 

що самі можуть змінювати політичну ситуацію в країні й регіонах, 

викликаючи необхідність коригування всієї нормативно-правової системи 

держави, що приймає. Наприклад, зараз у США та країнах Європи 

представники іммігрантських груп заявляють про свої права й висувають 

вимоги до зміни положень чинного законодавства. 

Являючись важливою складовою демографічного процесу, міграційні 

процеси впливають на демографічну ситуацію. В одних випадках вони 

сприяють зниженню «демографічного тиску», в інших – дозволяють 

компенсувати природні втрати населення. Міграція здатна призвести до 

істотних змін у статево-віковій структурі населення регіонів країни й навіть 

окремих держав; 

Етнокультурні фактори варто віднести до субʼєктивної групи факторів, 

що визначаються наявністю життєвого стандарту, від якого залежить оцінка 

умов життя в потенційному регіоні вселення. Часто саме сукупність 

факторів, що становлять життєвий стандарт, дорівнюють до етнічних 

факторів міграції. 
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Крім того, етнокультурний фактор у міграційній сфері визначає й 

результати міграційного процесу, якість взаємодії мігрантів з новим 

суспільством. В умовах глобалізації й загострення глобальних проблем 

(міжнародний тероризм, інфекційні хвороби) міграційні процеси впливають 

на соціальну та етнокультурну безпеку. Для розробки заходів щодо 

забезпечення соціальної безпеки необхідно глибоко розуміти суспільні 

настрої, повʼязані з міграційними процесами, а також механізми формування 

антимігрантських настроїв. Потрапляючи в нове суспільство, мігранти 

іншого етнічного походження й культури взаємодіють із місцевим 

населенням, враховуючи свої етнічні особливості, особливості держави, що 

приймає. Міграції, що підсилюються під впливом етнокультурного фактору, 

самі впливають на етнокультурне середовище соціуму, що 

приймає [8, с. 217]. 

Найбільш тісна взаємозалежність і взаємозвʼязок існують з 

економічною політикою, а з погляду територіального перерозподілу 

населення – з її регіональною складовою. Соціально-економічні міграційні 

процеси перебувають у тісному звʼязку з рухом капіталів. Економічна 

політика, у тому випадку, якщо вона є, визначає необхідне регіону населення 

й трудові ресурси, а також чинники економічного стимулювання 

міграційного припливу (відтоку) населення в потрібних масштабах і 

напрямках. 

Міграційна політика повʼязана з геополітикою, оскільки виступає 

дієвим інструментом перерозподілу населення по території країни. Стосовно 

політики у сфері зовнішньої міграції необхідно враховувати двосторонні 

відносини з різними державами, наявність партнерських і союзницьких угод 

із ними. 

Зазначені фактори сприяють актуалізації міграційної проблематики в 

області практики державного управління. Сучасні держави зацікавлені в 

активному пошуку шляхів регулювання міграції, що сприяє, з одного боку, 

припиненню (мінімізації) нелегальної міграції, а з іншого боку – 
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використанню міграційного потенціалу для власного розвитку, стабілізації 

соціально-економічної й демографічної ситуації. 

Впливати на міграційну поведінку населення можна, використовуючи 

весь комплекс адміністративних, правових і економічних важелів управління. 

Причому це функція винятково центрального уряду. Однак вона реалізується 

за допомогою регіональної економічної політики шляхом впливу на 

соціально-економічну ситуацію в регіонах і їх міграційну привабливість. 

У цих умовах субʼєктами міграційної політики стають не тільки органи 

державної влади й місцевого самоврядування, але й громадські організації, 

підприємства, малі соціальні групи, окремі індивіди. Залучення до даного 

процесу самостійних господарських субʼєктів, недержавних структур 

перетворює їх на ринкові інструменти, здатні стати обʼєднавчою ланкою між 

інтересами держави, роботодавців і мігрантів. 

Особливістю сучасного міграційного процесу, таким чином, стає його 

самостійність і соціально-політична дієздатність – здатність виступати 

фактором впливу на розвиток світового ринку й соціально-політичну 

структуру світу. 

Таким чином, аналіз дефініцій базових понять дозволив уточнити 

поняттєвий апарат дослідження. Визначено поняття міграції, міграційного 

руху і міграційної політики, та повʼязані з ними: демографія, еміграція, 

імміграція, мігрант, емігрант, іммігрант. Встановлено, що сучасна міграція 

характеризується доцентровістю, самостійністю і соціально-політичною 

дієздатністю. Провідним фактором, що визначає сучасні міграції, 

залишається фактор економічний. Основним завданням сучасної міграційної 

політики визначено запобігання стихійності міграційних рухів. 

Маючи складну природу і багатофакторну залежність від усього 

комплексу умов, що існують у навколишньому середовищі, міграція 

населення може бути кваліфікована як найбільш багатоплановий і 

багатосторонній соціальний процес. Тому для дослідження міграційних 

процесів велике значення має аналіз комплексу показників: визначення 
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соціально-демографічних характеристик мігрантів, оцінка обсягів міграцій, 

вивчення кількісних і структурних характеристик міграційних процесів, 

прогнозування напрямків та інтенсивності їх розвитку. 

Вивчення міграційних процесів ґрунтується на матеріалах переписів 

населення, даних поточного обліку мігрантів, вибіркових досліджень 

окремих міграційних потоків. 

Основним джерелом оперативної інформації про міграцію населення в 

цивілізованих країнах сьогодні є поточний облік міграційних подій. Він 

здійснюється шляхом безпосередньої реєстрації осіб, залучених до 

міграційних процесів, тих, хто виписується з попереднього або прописується 

на новому місці проживання (ця процедура повʼязана із заповненням талонів 

статистичного обліку до адресних листків прибуття та вибуття). 

Дослідження міграційних процесів, навіть за наявності широкого 

спектру різноманітного фактичного матеріалу, неможливе без побудови 

наукової теорії. Тож за порівняно невеликий історичний період, в який 

міграція населення вивчалася і розглядалася як самостійна наукова 

дисципліна, виникла досить велика кількість наукових підходів і теорій у 

вивченні цього суспільно-економічного явища. 

Розвиток наукових поглядів відбувався в рамках тих чи інших 

наукових підходів, що в кожному випадку абсолютно виправдано і 

справедливо: географічного, історичного, політичного, економічного та ін., 

зокрема, й демографічного. Вибір підходу, як відомо, залежить від тих 

завдань, які ставить перед собою дослідник. Ґрунтуючись на аналізі 

закордонної й вітчизняної літератури повна класифікація була розроблена 

В. Іонцевим, вона включає 17 різних підходів до вивчення міграції 

населення, які обʼєднали, за його оцінкою, 45 наукових напрямів, теорій і 

концепцій. З них на економічний підхід припадає 15 теорій, 5 – на 

соціологічний, 4 – на власне міграційний, 3 – на демографічний, 2 – на 

історичний [56, с. 86]. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Така різноманітність теоретичних наукових підходів до вивчення 

міграції населення є найпереконливішим доказом того, що міграційні 

процеси залежать від соціально-економічних процесів і впливають на всі їх 

сторони. 

Отже, як уже зазначалося, одне з перших глибоких теоретичних 

досліджень міграційних процесів належить англійському вченому 

Є. Г. Равенштейну, який у 1885 р. на прикладі міграцій у Великобританії та 

Північній Америці сформулював одинадцять міграційних законів. Багато з 

цих законів справедливі й до теперішнього часу, що свідчить про їх 

обʼєктивний характер. Саме тому на них базуються багато теорій у галузі 

міграції. 

Основними з них є такі: 

− Найчастіше міграції здійснюються на короткі відстані; 

− Що більший територіальний центр, тим більше він привабливий для 

міграції; 

− Кожному міграційному потоку відповідає свій контрпотік; 

− Зростання великих міст більшою мірою обумовлене міграцією 

населення, ніж природним у них приростом; 

− Масштаби міграції зростають із розвитком промисловості й торгівлі, 

особливо з розвитком транспорту; 

− Економічні причини міграції є визначальними [284]. 

Обʼєктивність законів, властивих міграції населення, доводить те, що 

недооблік їх дії або повне ігнорування призводить до таких негативних 

наслідків, як зростання нелегальної міграції, порушення в розміщенні 

продуктивних сил, недорозвинення транспортних звʼязків, зниження рівня 

життя, виникнення соціальних конфліктів. 

Відповідно, відправним пунктом у процесі побудови подальших 

теоретичних узагальнень і досягнення практичних результатів для кожного 

дослідника є класифікація міграцій, визначення й виокремлення її різновидів. 

Розглянемо чинні класифікації міграцій і мігрантів. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Найчастіше називають такі види міграції, як зовнішня 

(міжконтинентальна та континентальна) і внутрішня, організована та 

неорганізована, добровільна та примусова (яку А. Дмитрієв називає 

міграцією працівників і спеціалістів та міграцією біженців), зворотна та 

незворотна, а в ширшому розумінні: маятникова (до одного місяця), сезонна 

(від місяця до року), довготермінова (понад рік) та постійна (не передбачає 

повернення на батьківщину) [33, с. 251; 87, с. 133—134; 37, с. 6]. 

Також зустрічаються інші визначення вищевказаних термінів. 

Епізодичні міграції – це ділові, рекреаційні та інші поїздки, що відбуваються 

не тільки нерегулярно в часі, але й не обовʼязково в одних і тих самих 

напрямках. Маятникові міграції – це щоденні або щотижневі поїздки від 

місць проживання до місць роботи, що розміщені в різних населених 

пунктах, і назад. Сезонні міграції – це переміщення переважно працездатного 

населення до місця тимчасової роботи й проживання на певний термін зі 

збереженням можливості повернення в місця постійного проживання. 

Незворотний вид (або переселення) – міграція, що передбачає зміну 

постійного місця проживання [158, с. 22—24]. 

А. Адеподжу розрізняє короткотермінові (менше як два роки), 

середньотермінові (від двох до десяти років), довготермінові (понад десять 

років) та постійні (понад двадцять років) міграції [4, с. 106]. 

Саме зміна постійного місця проживання відрізняє, на думку 

Т. Петрової, поняття «міжнародна міграція населення» від інших понять [137, 

с. 8]. Явище міжнародної міграції населення досить давнє і залишило 

помітний слід у розвитку людства. Більша частина населення деяких країн 

(США, Канада, Австралія) складається з нащадків колишніх мігрантів. 

Поняття «міжнародна міграція населення» вживають у разі зміни постійного 

місця проживання за такими початковими мотивами: соціальними, 

політичними, національними, сімейними, релігійними, особистими. Поняття 

«міжнародний туризм», «транзитне, службове та приватне переміщення» 

відрізняються зміною місця знаходження громадян будь-якої країни з 
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відповідною метою. Отже, залежно від мети, переміщення людей у 

міжнаціональному територіальному просторі, як зазначає дослідниця, можна 

назвати міжнародною міграцією населення, трудовою міграцією, навчальною 

міграцією, оздоровчою міграцією, міжнародним туризмом, а також 

транзитними, службовими та приватними переміщеннями. 

Міжнародні міграції С. Коллінсон поділяє на чотири види: 1) міграції 

економічні добровільні (трудові мігранти); 2) міграції політичні добровільні 

(наприклад, міграція євреїв до Ізраїлю); 3) міграції політичні вимушені 

(потоки класичних «біженців»); 4) міграції економічні вимушені (біженці з 

місць екологічних та інших видів катастроф) [218, с. 2]. 

Згідно з класифікацією ООН, визначається пʼять основних різновидів 

міжнародних міграцій: 1) іноземці, що приїжджають у країну для навчання; 

2) мігранти, що приїжджають на роботу; 3) мігранти, що приїжджають для 

обʼєднання або створення нових сімей; 4) мігранти, що приїжджають для 

постійного поселення; 5) іноземці, яких допускають у країну з гуманітарних 

міркувань (біженці, особи, що шукають притулку тощо) [53, с. 38]. 

На відмінності понять «міграція населення» і «трудова міграція», яка 

полягає в основній меті, наголошує Т. Петрова. На думку дослідниці, 

міграція населення — це переміщення людей (сімей) у міжнародному 

територіальному просторі з метою пошуку нового місця постійного 

проживання, а міграція трудових ресурсів — це переміщення людей у 

міжнародному територіальному просторі з метою пошуку місця роботи без 

зміни місця постійного проживання. Отже, науковиця пропонує розглядати 

міжнародну трудову міграцію як форму міжнародних економічних відносин, 

яка полягає в переливанні трудових ресурсів з одних країн в інші й виражає 

процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового 

господарства [137, с. 8]. 

Разом з цим, Т. Петрова зауважує певну умовність вказаної відмінності, 

адже досить часто обидва ці процеси збігаються через накладання основних 

цілей: «якими б не були первісні мотиви міграцій, останні є явищем 
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передусім економічним, зумовленим пошуком нового робочого місця. До 

того ж зауважимо, що в складі мігрантів, які змінюють місце проживання 

(стаціонарна міграція), 75 — 90 % населення перебуває в працездатному віці, 

тобто трудовий мотив у них є дещо завуальованим. Отже, міграція населення 

має також трудовий характер і є фактором формування пропозиції робочої 

сили на міжнародному, національному та регіональних ринках 

праці» [137, с. 8]. 

Часто, створюючи класифікації, дослідники не роблять 

термінологічного розрізнення між міграцією і мігрантами. 

Так, А. Ічдуйгу наводить таку класифікацію міжнародної міграції: 1) 

постійні переселенці; 2) тимчасові робітники-контрактники; 3) тимчасові 

працівники-професіонали; 4) нелегальні працівники; 5) особи, що шукають 

притулку; 6) біженці; 7) транзитні мігранти [61, с. 133]. 

Е. Макознак класифікує міжнародних мігрантів на: 1) легальних 

переселенців на постійне проживання; 2) зареєстрованих трудових мігрантів: 

а) тимчасових некваліфікованих або низькокваліфікованих робітників та б) 

тимчасових висококваліфікованих працівників; 3) мігрантів-інвесторів з 

високорозвинених країн; 4) нелегальних мігрантів; 5) осіб, що шукають 

притулку; 6) осіб зі статусом біженців; 7) біженців de facto (осіб, які 

одержали тимчасовий притулок); 8) екологічних мігрантів [88, с. 325—327]. 

С. Каслз включає у перелік: 1) тимчасових мігрантів-робітників; 2) 

висококваліфікованих та ділових мігрантів; 3) нелегальних мігрантів; 4) 

біженців; 5) осіб, що шукають притулку; 6) вимушених мігрантів; 7) членів 

сімей мігрантів; 8) реемігрантів (осіб, що повертаються на 

батьківщину) [63, с. 28—30].  

І. Цапенко називає чотири категорії іммігрантів з точки зору правового 

статусу: 1) переселенці, що стали громадянами країни імміграції; 2) іноземці 

з постійним дозволом на проживання; 3) тимчасові мігранти, що мають візу і 

дозвіл на роботу; 4) нелегальні іммігранти [198, с. 53]. 
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Етнопсихологи виокремлюють лише три категорії емігрантів: 1) 

переселенці – назавжди залишають батьківщину, 2) візитери – довгий час 

живуть у чужій країні (дипломати, студенти, бізнесмени), 3) 

туристи [180, с. 135]. 

На думку О. Ровенчак, більшість із наведених класифікацій або 

відбиває лише окремі аспекти міграції (причини, тривалість, правовий статус 

мігрантів тощо), або застосовує різні критерії для однієї класифікації. На 

основі аналізу і порівняння наукових розвідок дослідниця створює зведену 

схему класифікації міграцій, яка «відповідає полісемантичному характеру 

міграції як соціального феномена і дозволяє здійснити перехід від 

теоретичного підґрунтя до реалізації його положень у конкретно-

соціологічних дослідженнях шляхом відповідної операціоналізації 

запропонованих понять» [155, с. 131—132]. Науковиця виділяє 8 критеріїв, за 

якими визначає види й підвиди міграцій. 

1. Правовий статус: легальні, нелегальні, напівлегальні міграції. 

Напівлегальні мігранти –  це люди, які вʼїжджають до якоїсь країни на 

законних підставах, за візою, але з різних обставин відмовляються покидати 

цю країну, або такі, що прибувають до якоїсь країни легально, а згодом 

влаштовуються на роботу, маючи при цьому туристичну візу. 

2. Спосіб реалізації: стихійна (вільна міграція однієї людини або цілої 

сімʼї в якесь обране ними місце); організована (колективна міграція, 

санкціонована вищим державним або приватним органом) та ланцюгова 

(міграція, організована родичами або знайомими, що вже виїхали за кордон і 

сформували неформальні соціальні мережі для полегшення виїзду своїм 

співвітчизникам, надання їм інформації, фінансової допомоги та допомоги в 

пошуках житла й роботи на новому місці). 

3. Кількість мігрантів: осібна, сімейна, групова міграція. 

4. Повторюваність: епізодична, одинична, повторювана міграція. 



 27 

5. Відстань: внутрішня міграція; міжнародна (регіональна – у межах 

сукупності близько розташованих країн; континентальна і 

міжконтинентальна) міграція. 

6. Тривалість: постійна міграція (коли мігранти змінюють постійне 

місце проживання); тимчасова міграція (довготривала; короткотривала 

(більше одного року та від 3 місяців до року згідно з визначенням ООН); 

сезонна (зазвичай повʼязана з сезонною роботою); маятникова (перетин 

кордону на день або на тиждень, у більшості випадків для роботи); транзитна 

(міграція людей, які перетинають кордони однієї або кількох країн, 

залишаючись на їх території певний час, і мають на меті згодом мігрувати у 

країну кінцевого призначення). 

7. Добровільність: добровільна; примусова (до переміщення мігранта 

примушує вища влада); вимушена (зміна місця проживання на певний час 

або назавжди усупереч бажанням людей, до якої спонукають стихійні лиха, 

війни, голод, переслідування тощо, проте із збереженням права мінімального 

вибору, наприклад, часу чи напрямку міграції. 

Вимушених мігрантів часто називають біженцями, проте біженцем стає 

не кожен з них після приїзду до країни переселення, тому виділяють три типи 

вимушених мігрантів: особи, що шукають притулку; особи, що мають 

тимчасовий статус біженця; власне біженці. 

8. Причини-цілі: міграція членів сімей; політична; релігійна; етнічна; 

екологічна; репатріація (рееміграція); економічна; освітня; туристична. 

Релігійною авторка називає міграцію, що не має постійного характеру і 

повʼязана з відправленням релігійного культу (наприклад, прощі та 

паломництва мусульманського населення до Мекки). До етнічних міграцій 

дослідниця відносить переселення, основною причиною яких є прагнення до 

поліпшення умов проживання чи збереження життя з етнічних мотивів: за 

наявності фізичної («етнічні чистки») чи етнокультурної загрози. Туристична 

міграція — це туристичні поїздки, які, як правило, не мають постійного 

характеру та відбуваються в різних напрямках. Освітньою міграцією 
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О. Ровенчак називає переважно тимчасове переселення, що триває від 

кількох місяців до кількох років та має на меті навчання за межами 

адміністративно-територіальної одиниці постійного проживання [155, с. 135]. 

Політичну міграцію, на думку дослідниці, можна поділити на два види: 

1) міграція, що настає внаслідок змін політичних режимів або державних 

кордонів; 2) міграція дипломатичного корпусу та військових або тривалі 

відрядження (приблизно 3 – 4 роки залежно від місця призначення) 

військовослужбовців, дипломатів, адміністративного персоналу 

дипломатичних установ та їх сімей. 

Найбільш розгалужену структуру, як вважає О. Ровенчак, має 

економічна міграція – перетин внутрішньодержавних та міжнародних 

кордонів у пошуках роботи, з метою придбання чи продажу товарів, 

інвестування та інших видів діяльності, що мають економічні цілі чи мотиви. 

За субкритерієм причин виділяється міграція економічних біженців (виїзд з 

місця постійного проживання через незадовільні економічні умови (масове 

безробіття, надмірно високий рівень цін, невиплата зарплатні тощо) за 

браком інших мотивів (стихійних лих, екологічних катастроф, війн)). За 

субкритерієм цілей виділяється трудова міграція – це міграція осіб з метою 

заробітку: шляхом працевлаштування за спеціальністю, здобутою раніше, або 

за спеціальністю, яка їй не відповідає. Іншим критерієм класифікації трудової 

міграції О. Ровенчак називає професійно-кваліфікаційний рівень мігрантів: 1) 

міграція некваліфікованих або низькокваліфікованих працівників; 2) міграція 

висококваліфікованих кадрів (фахівців, що змінюють місце роботи; 

працівників транснаціональних корпорацій (ТНК) та мультинаціональних 

корпорацій міжнародних організацій); 3) інтелектуальна (міграція вчених, 

викладачів тощо, схожа за мотивацією на міграцію висококваліфікованих 

працівників; 4) міграція бізнесменів-інвесторів, що вкладають гроші в діючі 

проекти або створюють нові підприємства в містах (країнах), які не є місцем 

їх постійного проживання [155, с. 135—136]. 
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Зведена схема класифікації міграцій О. Ровенчак упорядковує і 

систематизує розмаїття чинних підходів, доповнюючи їх. Натомість 

Т. Лопухіна та С. Градіровський застосовують типологічний підхід, виводячи 

класифікацію на вищий рівень узагальнення. Розглянемо типологію 

міграційних процесів першого та другого порядків, запропоновану 

дослідниками. 

Типологія першого порядку характеризується метою та її характером. 

Цілеспрямування може бути самостійним, примусовим, вимушеним 

(наприклад, після стихійних лих або катастроф). Параметри простору-часу 

дозволяють вести мову про типологію щодо пункту прибуття (векторні та 

маятникові), а також щодо уявленої лінії (щодо кордонів – адміністративна 

(внутрішня, зовнішня, транзитна прикордонна) та соціокультурна (центр – 

периферія)). Застосовування якісного параметра виділяє таки типи міграцій: 

освітні, кваліфікаційні, вікові (статеві – вікові), сімейні, майнові та 

соціокультурні (расові, етнічні, релігійні, мовленнєві). Якісний параметр 

дозволяє оцінити потік в абсолютних та відносних величинах. Чисельні 

характеристики міграційного процесу, наприклад: потенційна міграція, 

переселення новоселів – можуть бути оцінені відносно адміністративних  

формацій країни, регіону поселення, соціокультурних показників – 

розрахованих на той чи інший відрізок часу. Множення якісних 

характеристик на час дозволяє виміряти інтенсивність міграційного потоку. 

Типологія другого порядку: 

1) відносно добровільної або самостійної цілеспрямованості – 

міграційні рухи бувають трудові, ділові, освітні, рекреаційні; 

2) відносно примусової цілеспрямованості – депортації, насильницькі 

міграції (наприклад, етнічних груп), репресивні міграції (заслання); 

3) відносно об’єктів примусової цілеспрямованісті –біженці та 

примусові переселенці (displaces persons); 

4) відносно кінцевого пункту прибуття – маятникові (поденні, тижневі 

або сезонні, наприклад, робочі, які працюють у прикордонній смузі, 



 30 

називаються фронталєри), та на векторні (незворотні, тимчасово-постійні, 

строком від 1 до 6 років, найчастіше повʼязані з навчанням, працею, та 

епізодичні – разові поїздки); 

5) відносно кодонів – міграційні рухи бувають зовнішні (еміграційні та 

імміграційні, або транзитні чи прикордонні) та внутрішні (відносно 

адміністративних кордонів: регіональні та міжрегіональні). Як зазначають 

автори, ця типологія має політичний або геополітичний контекст та набула 

розквіту за часів «залізної завіси» (відтоді й пішло мислення національними 

економіками, національною безпекою, валовим національним продуктом). 

Під розумінням кордонів виступають і соціокультурні кордони, а саме в 

межах батьківщини або з участю зовнішніх потоків. 

6) відносно осі центр-периферія – доцентрові («гравітаційні» – 

міграційні рухи від села до міста) та відцентрові (наприклад, освоєння 

незаселених територій). 

7) відносно ступеня компліментарності ця типологія дозволяє оцінити 

соціокультурну безпеку фракцій людських потоків. Від 

взаємодоповнюваності спільноти, що приймає, та спільноти, що прибуває, 

залежить рішення про квоти, швидкість та географію іммігрантської хвилі. 

Не слід плутати компліментарність із толерантністю. 

8) відносно інтенсивністі – розуміється обсяг імміграційних 

надходжень за одиницю часу (інколи масштабні переміщення населення 

навіть не потрапляють до поля зору управлінських еліт, коли одночасно 

через потрясіння або катастрофи може переміститися велика кількість людей. 

Традиційний коефіцієнт інтенсивності міграції є найважливішою 

статистичною характеристикою рухомості населення). 

9) відносно наявності / відсутності русла потоку – міграційні процеси 

розподіляються на людські дифузії та течії [27]. 

В. Онищук важливу роль при вивченні міграції відводить аналізу 

структури міграції (не як процесу, а як результату переміщення населення). 

Дослідник називає три фізичні та дві віртуальні структури міграції. Фізичні 
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структури: 1) компактне поселення – може бути відкритого та закритого 

типів; 2) дифузійне поселення («асимілят») – утвориться у випадку, якщо 

аборигенне населення та мігранти високо терпимі один до одного, не мають 

контрастних розходжень у рівні цивілізованості, нерідко подібні за яким-

небудь важливим параметром, наприклад, за релігійною приналежністю; 3) 

діаспора – найцікавіше міграційне утворення (структура) і міграційне явище. 

По-перше, це завжди міграція міждержавна. По-друге, вона містить у собі як 

дифузійні, так і компактні поселення, але в багатьох країнах світу. По-третє, 

діаспора нагромадила унікальний досвід адаптування мігрантів до 

найрізноманітніших умов навколишнього світу. Діаспори виявилися 

найбільш життєздатною формою продовження життя деяких етносів. 

Діаспора – досить гнучка міграційна структура, учасники якої здатні успішно 

взаємодіяти на відстані та добре навчилися використовувати віртуальний 

простір [129, с. 61]. 

До віртуальних структур В. Онищук відносить такі: 1) національно-

культурна автономія – громадська організація, метою якої є взаємодопомога, 

підтримка культурних традицій і мови, моральна підтримка представників 

самого етносу; 2) псевдоеміграція («антисистема») – відчуженість індивіда 

від своєї країни в поєднанні із продовженням життя в ній, цілком розгорнута 

міграція, але без зміни місця проживання. Антисистема – явище принципово 

протилежне патріотизму. Представникові антисистеми не вигідно мігрувати: 

він знає, що може жити тільки критикою і розуміє, що на новому місці 

проживання він однаково буде шукати підстави для критично-протестної 

діяльності. Деякі індивіди антисистеми стають агентами чужорідного впливу 

в рідній країні, являючись ніби внутрішніми (психологічними) 

мігрантами [129, с. 61]. 

Міграція населення – складний за своєю природою, формами прояву та 

наслідками процес. Наслідки міграції – порівняно новий напрямок аналізу 

міграції. Аналіз наслідків включає різні рівні: на мікрорівні оцінюються 
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наслідки міграції для індивіда, родини (домогосподарства), на макрорівні – 

для територіальних спільнот і суспільства в цілому [53, с. 68—78]. 

Один із теоретичних підходів для аналізу наслідків міграції, 

запропонований А. Сіменсом, заснований на концепції взаємозвʼязків 

міграції та соціально-економічного розвитку, використовується для  

індустріальних країн і країн, що розвиваються. 

В. Моїсеєнко пропонує модель наслідків міграції в умовах планової 

економіки: 1. Модель індустріальних держав. Вплив міграції на економічне 

зростання обумовлений переміщенням праці з менш продуктивних галузей у 

більш продуктивні – індустріальні галузі. Головні економічні наслідки в 

індустріальних державах повʼязані із впливом міграції на зростання 

продуктивності праці та прибутків населення на національному рівні. 

Соціальні послуги поліпшуються як у міській, так і в сільській місцевості в 

міру зростання прибутків населення. 2. Модель надлишку робочої сили. 

Багато країн, що розвиваються, характеризуються швидким зростанням 

населення, концентрацією землі та швидкою механізацією великих ферм. У 

цих умовах утворюється надлишок робочої сили. 3. Модель планової 

економіки. У країнах із плановою економікою міграція населення є 

компонентом індустріалізації та урбанізації. У розглянутій моделі переважає 

міграція «на постійне місце проживання» [108, с. 203—206]. 

Наслідки міграції почали вивчатися пізніше, ніж її причини. Наслідки 

міграції можуть бути прямими й опосередкованими, поточними й 

довгостроковими, явними й прихованими тощо. 

Для того щоб кваліфікувати міграцію населення як обʼєкт управління й 

розробки відповідної політики, необхідно: 1) виділити характеристики, що 

зазначають особливості міграційних потоків: сталість, інтенсивність, 

напрямок, склад (статево-віковий, професійний, соціальний, 

етноконфесійний та ін.), мотиви й ступінь легалізації переміщень, здатність 

до адаптації мігрантів, особливості розміщення мігрантів по території 
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вселення; 2) визначити основні фактори, що впливають на мотивацію до 

переселення, і спонукальні причини міграції [8, с. 215]. 

М. Бублій, розглядаючи методологічні засади формування міграційної 

політики в Україні, наголошує на тому, що державне регулювання в будь-

якій сфері життєдіяльності, зокрема міграційній, спочатку припускає розгляд 

базових понять: концепція, політика і програма. Концепція регулювання 

міграційних процесів є системою поглядів на зміст і основні напрями 

діяльності органів державної влади у сфері управління. Вона представляє 

фундамент міграційної політики, визначає межі правового, економічного та 

ідеологічного простору, в рамках якого можуть формуватися програмні 

документи щодо міграції населення та інших напрямів державного 

регулювання. При виборі концепції, на думку дослідника, велике значення 

мають національно-історичні особливості країни. Основними елементами 

концепції міграційної політики М. Бублій називає такі: принципи 

(визначають правовий і етичний простір, у рамках якого припускається 

певний вплив на міграційні процеси); мета; завдання з усіх напрямів 

міграційної діяльності (обумовлені метою); пріоритети; механізми. 

Початковим при цьому є обґрунтування мети. Правову основу концепції 

становлять загальновизнані принципи й норми міжнародного права і 

національного законодавства [13]. 

Опрацювання концепції регулювання міграційних процесів доцільно 

розпочати з ретельного аналізу соціально-економічної ситуації впродовж 

достатньо тривалого часу і розглядати як політичну, економічну і соціальну 

функцію влади. На даному етапі передбачається також аналіз факторів, що 

впливають на міграційну ситуацію та її подальший розвиток. 

Для визначення методологічних підходів до розробки міграційної 

політики найбільш актуальною видається розроблена Л. Рибаковським теорія 

тристадійного міграційного процесу, яка дозволяє зрозуміти сутність міграції 

населення як обʼєкта управління. Відповідно до цієї теорії міграційний 

процес складається з трьох стадій: 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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− вихідна, або підготовча стадія, що представляє процес формування 

територіальної рухливості населення; 

− основна стадія, або власне переселення населення; 

заключна, або завершальна стадія, яка виступає як приживлюваність 

мігрантів на новому місці [159]. 

 Л. Рибаковський вважає, що фактори повинні розглядатися не щодо 

міграції населення в цілому, а в контексті положень тристадійності 

міграційного процесу, аналізуватися або на першій стадії (формування руху), 

або на завершальній стадії (приживлюваність новоселів). Такий підхід 

викликаний тим, що набори факторів на першій і третій стадії 

неоднакові [159]. 

При теоретичному обґрунтуванні концепції державної міграційної 

політики О. Воробйова пропонує застосовувати три основні підходи до 

вивчення міграції: 1) розгляд міграції в нерозривному звʼязку з трьома її 

стадіями (тристадійний підхід Л. Рибаковського); 2) виокремлення ключових 

міграційних проблем і проблемно-однорідних груп мігрантів і територій 

(проблемний підхід); 3) облік як обʼєктивних факторів (умов 

життєдіяльності), так і субʼєктивних (особових) факторів (поведінковий 

підхід) [22, с. 54]. 

Аналіз із застосуванням трьох основних підходів і обґрунтуванням 

гіпотез взаємного впливу міграційних процесів і соціально-економічних змін 

дозволяє правильно провести відбір критеріїв, що використовуються при 

формуванні політики, визначенні її цілей, завдань, принципів і основних 

напрямів. 

Вибрані критерії є головним відправним моментом державної 

міграційної політики, тому слугують основою для політичних рішень 

відносно регулювання міграційних процесів. Н. Мкртчян виділяє низку 

питань, відповіді на які дають підставу для ухвалення політичних рішень, 

якщо країна зацікавлена в припливі мігрантів: 
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– на які масштаби імміграції необхідно орієнтуватися в близькій, 

середній і довгостроковій перспективі? 

– буде чи не буде держава регулювати розподіл іммігрантів по 

території країни, і якщо так, то які економічні стимули й адміністративні 

обмеження вона почне при цьому використовувати? 

– чи стане країна приймати всіх іммігрантів на рівних умовах або буде 

запропонована система критеріїв їх відбору? 

– які механізми будуть залучені для інтеграції мігрантів у суспільство, 

що їх приймає, як проходитиме процес їх натуралізації? 

– які категорії мігрантів і види міграційних процесів вимагають 

спеціальних методів управління? [106, с. 73]. 

Розробка базових критеріїв дозволяє визначити тип міграційної 

політики держави – це в комплексі вибір певних рішень і способів їх 

реалізації як інструмент впливу на процеси міграції населення. 

М. Бублій наголошує, що при визначенні цілей, завдань, принципів і 

основних напрямів міграційної політики, механізмів її здійснення важливу 

роль відіграє вивчення, селекція і використання таких методів управління 

міграційними потоками, які найбільшою мірою відповідають конкретним 

історичним і економічним умовам держави. Так, застосування 

функціонального аналізу до міграційної політики дозволяє визначити її як 

основну функцію регулювання, а механізмом регулювання буде система 

правових засобів, за допомогою яких впорядковуються міграційні процеси, 

відповідно до цілей та завдань держави. Міграційну політику дослідник 

розглядає як стандартизоване повторювальне явище, яке може бути 

представлене діяльністю державних інститутів у вигляді наявної структури, 

характеризоване структурною диференціацією. Далі на підставі визначення 

форм взаємодії інститутів державної влади М. Бублій визначає такі функції 

міграційної політики: 

– функція регулювання міграційних процесів. Міграційна політика 

впливає на міграційні потоки з метою їх упорядковування відповідно до 
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державної стратегії соціально-економічного розвитку та укладених 

двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угод. Дана функція реалізується 

шляхом ухвалення законів і підзаконних актів, створення відповідних 

соціально-економічних умов; 

– функція вирішення суперечностей – реалізується шляхом 

знаходження раціональних рішень при конфліктних ситуаціях, визначення 

позицій сторін (мігрантів, і місцевих жителів) з метою ослаблення соціальної 

напруженості в суспільстві; – інтеграційна функція, що полягає у включенні 

іммігрантів до суспільства шляхом надання громадянства країни, що 

приймає, облаштування на новому місці проживання, створення робочих 

місць і надання іншої соціальної допомоги; 

– компенсаційна функція – залучення додаткових людських і трудових 

ресурсів для зниження демографічної кризи й поповнення трудового 

потенціалу країни [13]. 

Дисфункція міграційної політики проявляється в окремих аспектах 

діяльності органів державної влади, що негативно впливають на розвиток 

суспільства і ринку праці. Як дисфункцію міграційної політики М. Бублій 

розуміє поширення корупції та нелегальної трудової діяльності, які 

спричиняються через недосконалість чинного законодавства, відсутність 

єдиної адміністративної структури, що займалася б регулюванням 

міграційних процесів. Обʼєктом регулювання міграційної політики виступає 

міграція населення, а субʼєктами – державні та суспільні інститути, що її 

реалізують. Оскільки стан «обʼєкта регулювання» впливає на міграційну 

політику, дослідник вважає за необхідне провести функціональний аналіз 

міграції населення і виділяє основні (прискорювальну, перерозподілу і 

селективну) та специфічні (економічну і соціальну) функції міграції. 

1. Прискорювальна функція міграції полягає в тому, що територіальні 

переміщення сприяють зміні соціально-психологічних характеристик людей, 

розширенню їхнього кругозору, накопиченню знань про різні сфери життя, 

обміну трудовими навичками й виробничим досвідом, розвитку особистості, 
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її матеріальних, соціальних і духовних потреб, підвищенню рівня соціальної 

активності. 

2. Функція перерозподілу населення повʼязана з переміщенням 

продуктивних сил між окремими територіями країни, зокрема між 

природними зонами, районами, різними типами сільських і міських поселень. 

3. Селективна функція міграції полягає в тому, що нерівномірна участь 

у міграції різних соціально-демографічних груп зумовлює зміни в якісному 

складі населення різних територій. Досвід показує, що чоловіки й особи 

працездатного віку беруть участь у міграції активніше, ніж непрацездатні й 

жінки. 

4. Економічна функція забезпечує обʼєднання матеріальних і 

особистісних факторів виробництва, їх кількісну і якісну відповідність. 

5. Соціальна функція міграції полягає в повнішому задоволенні потреб 

переселенців. 

У висновку М Бублій вказує, що завдання міграційної політики 

формуються в рамках концепції та ситуації, яка склалася в міграційній сфері, 

а гострота міграційних проблем визначає вибір пріоритетів, черговість 

вирішення тих або інших завдань. Так, при виборі пріоритетів і визначенні 

цілей міграційної політики основну роль відіграють загальні функції міграції 

населення (прискорювальна, розподільча і селективна). При визначенні 

конкретних заходів для досягнення певної мети найбільше значення мають 

специфічні функції міграції, такі як економічна і соціальна [13]. 

У глобалізованому світі уникнути взаємовпливів неможливо: так, 

країни, привабливіші економічно й політично, формують важелі свого 

впливу на тих, хто хоче досягнути такого самого рівня привабливості. 

Досягти ж його можливо через внутрішні перетворення, механізми яких 

різняться залежно від того, про які країни йдеться. Європеїзація передбачає 

переорієнтацію напрямів та форм політики держави на європейські норми та 

стандарти. Таким чином, європейські політичні та економічні принципи 

стають складовою національної практики держави. Адже євроінтеграція без 
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європеїзації неможлива. Залежно від того, яка країна підпадає під процеси 

європеїзації, розрізняють європеїзацію членства, приєднання та сусідства. 

Говорячи про перший її вимір, мають на увазі вплив євроінтеграційних 

процесів на держави-члени ЄС. Мета такої європеїзації – формування та 

консолідація політики Європейського Союзу. Європеїзація сусідства 

проходить у країнах, які мають спільний кордон з ЄС або знаходяться в 

безпосередній близькості до нього. Таким країнам офіційний Брюссель 

запропонував різні форми співпраці, наприклад, через Європейську політику 

сусідства (2004 р.), Чорноморську синергію (2008 р.) чи Східне партнерство 

(2009 р.). Країни, які підпадають під європеїзацію сусідства, адаптують свої 

внутрішні реалії до норм ЄС із метою досягнення відповідного рівня 

демократизації, підвищення економічної співпраці, посилення захисту прав 

людини тощо [14]. 

На початку 2000-х років дослідження європейської інтеграції почало 

здійснюватися в контексті впливу структур ЄС на політичний процес у 

середовищі політичних систем країн-членів та держав, які дотримуються 

інших форм співробітництва. Цей новий теоретико-методологічний фокус 

досліджень отримав назву концепції європеїзації. Вивчення впливу 

європейської інтеграції на внутрішньо політичні процеси у країнах Європи 

почалося ще на зламі 1970 – 1980-х років. Упродовж першого етапу 

досліджень основною була гіпотеза про вплив ЄС на політичні системи 

відповідно до принципу «зверху – вниз», а відносини між європейськими 

структурами та національними державами – винятково як ієрархічна система. 

Другий етап розпочався в середині 1990-х років, і в його рамках адаптація 

національних політикумів до стандартів ЄС вже розглядалася як реактивний і 

не обовʼязково добровільний процес. Водночас учені вже допускали 

можливість зворотного впливу національних політичних тенденцій на 

європейський політичний процес (підхід «знизу – вверх», а також 

вірогідність різних наслідків адаптації суспільств до норм, розроблених у 

середовищі європейських структур. Врешті-решт, студії власне європеїзації 
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розпочалися, як уже згадувалося, лише на початку 2000-х років, і їх основним 

завданням є вивчення причин бажання європейських країн адаптуватися до 

норм ЄС – джерел адаптації – та шляхів і методів, за допомогою яких ця 

адаптація відбувається [85]. 

Що стосується поняття «європеїзація», воно стало відомим завдяки 

аналізу інституційної динаміки Європейського Союзу і його впливу на 

національні політики, у тому числі політику старих членів Євросоюзу і 

політику тих держав, які нещодавно приєдналися. Мабуть, найпершу 

дефініцію цього феномену дав у 1994 р. Р. Ладрех: «поступовий процес, який 

переорієнтовує напрям та форми (внутрішніх) політик до того рівня, коли 

європейська політична та економічна динаміка стає частиною організаційної 

(конструктивної) логіки національної політики та її утворення». Бозель 

детальніше зупинився на «проникаючій» властивості європеїзації й процесах, 

завдяки яким: «внутрішні політики все більше залежать від європейського 

формування політики», у той час як Балмер і Бах розглядають європеїзацію 

як «вплив європейських інтеграційних процесів на національний рівень і, 

особливо, на національну систему органів управління» [105]. Останнє 

визначення відбиває точку зору, згідно з якою європеїзація – це особливе 

поняття, ототожнене з впливом політичного процесу (тобто, європейської 

інтеграції) і впливом на системи управління. Визначення Ладреха і Бозеля 

зосереджене винятково на позиції Європейського Союзу, у той час як 

визначення Балмера і Баха проводить паралель між вибором, 

запропонованим країнам, які прагнуть інтегруватися до Європейського 

Союзу, і процесами, визначеними Європейським Союзом для ухвалення 

низки правил, норм, інституційних структур, ідей, значень, інтересів. 

Радаеллі схвалює такі багатовимірні властивості й дає визначення 

європеїзації як «сукупності процесів, завдяки яким політична, соціальна та 

економічна динаміка Європейського Союзу стає частиною логіки 

внутрішнього дискурсу, ідентичності, політичних структур і державних 

політик» [105]. 
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Таким чином, у висвітленні проблем, повʼязаних з міграцією, 

міграційними рухами й подальшою розробкою міграційної політики, 

застосовується сукупність засобів вивчення факторів показників міграційної 

рухливості населення і її соціального механізму. Теоретико-методологічною 

основою дослідження є основні принципи системного підходу та освітлення 

міграційної ситуації та міграційних процесів: використано структурно-

функціональний, компаративістський та детерміністський методи 

політологічного аналізу міграційних процесів. Методи дослідження 

обумовлені метою та особливостями обʼєкта дослідження. Тут можна 

відокремити загальнонаукові методи, методи науки управління, політології, 

соціології, правознавства, а також спеціальні методологічні засади вивчення 

міграційних процесів. Застосовувалися історичний і логічний методи для 

аналізу документальних та літературних джерел, вивчення рівня розробки 

проблеми у вітчизняній і закордонній науковій літературі, розвитку 

міграційної політики держав. Порівняльний аналіз фактів і явищ управління 

міграціями європейських країн, їх синтез дозволив дослідити еволюцію 

державного регулювання цієї галузі в Європі, визначити основні сучасні 

підходи, можливість їх застосування в Україні. Програмно-цільові методи 

були базою для розробки запропонованих науково-практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення системи державного правління у сфері міграції. 

Методологічною основою дослідження також є діалектичні методи 

наукового пізнання, системний підхід до аналізу системи державного 

управління міграційними процесами, концепція соціально-адекватного 

управління. 

Таким чином, вивчення теоретико-методологічних засад, на яких 

ґрунтується дослідження міграційних процесів та їх основних складових, 

продемонструвало численність підходів до вивчення міграції населення, 

наукових напрямів, теорій і концепцій. Розглянуто основні міграційні закони, 

класифікації міграцій, методологію вивчення міграцій і формування 

міграційної політики. Визначено функції міграційної політики й міграції, 
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встановлено важливість функціонального підходу при формуванні державної 

міграційної політики. Аналіз термінологічної бази дозволив узагальнити 

поняття «емігрант», «іммігрант» до більш влучного в рамках даного 

дослідження. Підкреслено, що міграційні процеси є обʼєктом політологічних 

досліджень. 

 

1.2. Рівень наукової розробки та джерельна база дослідження  

Розглядаючи рівень наукового вивчення проблеми, доцільно розділити 

чинні дослідження на кілька груп за проблемним підходом.  

До першої групи наукових робіт слід віднести ті, що повʼязані з 

теоретичними аспектами аналізу міграційних потоків та засад міграційної 

політики. Серед авторів слід відзначити Е. Берджеса, Г. Гааса, В. Зелінські, 

Ф. Знанецького, 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.  

Теоретичні дослідження міграційних процесів, як уже зазначалося, 

було розпочато ще в ХІХ ст. англійським вченим Е. Равенштейном [284]. У 

1885 р., розглядаючи міграції у Великобританії й Північній Америці, він 

сформулював одинадцять міграційних законів, які актуальні й сьогодні, що 

свідчить про їх обʼєктивний характер, а значить, і можливість впливу на їх 

перебіг. Саме тому на них базуються багато теорій в міграціології. В аналізі 

історіографічної бази дослідження було враховано найбільш вагомі та 

основоположні роботи. 

Американський соціолог С. Стоффер зробив внесок у вивчення міграції 

статтею, яка вийшла в 1940 р. в журналі «American Sociological Review» під 

назвою «Втручання обставин: теорія взаємодії рухливості та відстані» [287]. 

На його думку, відстань і населення двох пунктів – не головна детермінанта 

міграційного потоку між ними. Втручаються обставини, які здатні 

перешкоджати міграційному процесу. Це можуть бути витрати на транспорт, 
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місцеві законодавства, що перешкоджають міграції, недостатня 

інформованість мігранта, негативне ставлення місцевого населення і т.д. 

Однією з найвідоміших соціологічних робіт по вивченню міграції є 

пʼятитомна праця В. Томаса і Ф. Знанецького «Польський селянин в Європі й 

Америці» [298]. Як предмет дослідження бралася поведінка індивідів, які 

відчувають на собі вплив середовища, і під цим впливом відбувається 

формування нових зразків поведінки. Соціальне життя індивіда автори 

розуміли як процес адаптації. Інформація, отримана в ході аналізу особистих 

документів емігрантів, дозволяла вибудувати типологію соціальних 

характерів на основі реальної динаміки мотивацій конкретних людей, 

змоделювати механізм адаптації індивіда до середовища, а також 

представити варіанти, що характеризують можливі шляхи пристосування. 

Таким чином, соціологами У. Томасом і Ф. Знанецьким був зроблений аналіз 

наслідків міграційних процесів та адаптації.  

Особливий інтерес до вивчення феномена міграції зʼявився з розвитком 

емпіричної соціології в США. Велику увагу питанням дослідження міграції 

приділяли теоретики Чиказької школи. Теорія екології людини, 

запропонована Р. Парком і Р. Маккензі на початку ХХ ст., виникла як 

результат підвищеного інтересу соціологів до впливу індустріалізації й 

урбанізації на соціальне становище людини. Розробляючи концепцію 

чотирьох рівнів організації спільноти, Р. Парк особливо виділяв здатність 

людської спільноти до пересування. Екологічний порядок Р. Парка являє 

собою не що інше, як просторове структурування людських переміщень. При 

цьому соціолог наголошував, що мобільність повʼязана зі зміною місця 

проживання, зміною місця роботи, зміною місця розташування установи, 

служби або виду діяльності. Питання міграції вивчалися дослідником також 

при розробці концепції маргінальної особистості. На думку Р. Парка, 

сучасний тип суспільства, для якого характерна максимальна інтенсифікація 

мобільності й міграції, в масовому масштабі відриває людей від їх рідних 

локальних традицій і поміщає в проміжне (маргінальне) становище між 



 43 

двома культурними світами, до жодного з яких вони не належать 

цілком [281]. 

Крім Р. Парка, над проблемами міграції працював і інший представник 

Чиказької школи – Е. Берджес. У спільній роботі Р. Парка та Е. Берджеса 

«Місто» була обґрунтована ідея про те, що міграція (просторова мобільність 

сімей, індивідів, інститутів) найчастіше виступає як показник і прискорювач 

мобільності соціальної. Міграція виступає поряд з рухливістю як 

просторових, так і соціальних кордонів у структурі міста [281]. 

Американський лінгвіст і філолог Дж. К. Ципф, спираючись на закони 

Равенштайна, в 1946 р. розглянув вплив відстані на міграції між 

містами [310]. Учений намагався пояснити такі міграції принципом 

найменших зусиль, або найменшого опору. Цей принцип полягає в тому, що 

люди при досягненні результату завжди вибирають дії, що вимагають 

найменших зусиль. Відповідно до теорії Дж. К. Ципфа, величина 

міграційного потоку з одного міста в інше залежить від відстані між містами, 

оскільки витрачені кошти, докладені зусилля і зазнані труднощі 

збільшуються з відстанню. На основі цієї теорії в 1949 р. учений у книзі 

«Людська поведінка і принцип найменших зусиль» запропонував 

гравітаційну модель міграції. Ця модель отримала широке визнання і 

використовується багатьма дослідниками при аналізі міграцій [309].  

Після появи робіт C. Стоуффера і Дж. К. Зіпфа математичне 

моделювання стало одним з основних методів вивчення міграції, хоча 

сходить воно ще до початку XIX ст., коли бельгійський учений А. Кетле у 

своєму дослідженніі вказав на звʼязок соціальних і фізичних явищ, 

торкнувшись моделювання міграційних процесів.  

Значний внесок у вивчення теорії міграції населення зробив 

американський соціолог Е. С. Лі. У 1966 р. в статті «Теорія міграції» він 

переформулював теорію Равенштайна, приділивши увагу факторам 

притягування і виштовхування [246]. Дослідник відзначав, що з місцем 

прибуття і вибуття незмінно повʼязані дві групи факторів, що впливають на 
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мігранта: позитивні й негативні (наприклад, бажання жити поруч із родичами 

або труднощі, з якими доведеться зіткнутися при переїзді). Він не вказує, як у 

кінцевому підсумку створюється цей баланс, але каже, що оцінка формується 

в результаті раціонального мислення.  

У другій половині ХХ ст. у вивченні міграції велику роль почала 

відігравати економічна наука, у фокусі якої, крім інших, знаходяться і країни, 

що розвиваються. Міграційні теорії, якими вона оперує, так чи інакше 

засновані на факторах, які притягують і виштовхують, що відсилає нас до 

Е. Равенштайна. Сильний вплив також отримала неокласична економічна 

теорія, згідно з якою універсальна людина діє з максимальною вигодою і 

найменшими витратами. Відповідно, міграційні потоки повинні 

регулюватися попитом і пропозицією на ринку робочої сили.  

Також слід відзначити В. А. Льюїса, нобелівського лауреата, автора 

двосекторної моделі економіки, в якій передбачається виділення сільського і 

міського сектора. Особливу увагу в цій моделі автор приділяє міграції з 

сільської місцевості в місто на тлі зростання виробництва і зайнятості в 

країнах третього світу. 

Американські економісти Д. Харріс і М. Тодаро також ставили на 

перше місце питання міграції, зокрема в статті «Міграція, безробіття і 

розвиток: аналіз двох секторів» в 1970 р. [260], в якій було досліджено 

проблеми міграції на прикладі африканських країн.  

Інший відомий учений, що зробив свій внесок у вивчення міграції – 

американський культур-географ В. Зелінські, автор теорії культурного 

районування США. Його концепція міграційного (мобільного) переходу (за 

аналогією з демографічним переходом) була опублікована в журналі 

«Географічний огляд» Американського географічного товариства в 1971 р. 

Автор стверджував, що в часі і просторі існують чіткі структурні 

закономірності в зростанні персональної мобільності і ці закономірності є 

невіддільною частиною процесу модернізації.  
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Зростання економіки розвинених держав і проблеми в країнах, що 

розвиваються, формують чинники притягування і виштовхування для 

сучасних мігрантів. Вплив глобалізації на міграції докладно викладений у 

книзі теоретиків Ст. Каслса, Г. Гааса та М. Міллера «Століття міграції» [213]. 

Праця містить загальний опис основних теорій міграції, історію міграцій у 

ХХ ст., а також розділи, присвячені глобалізації міграційного руху, етнічній, 

трудовій міграції, міграційній політиці та питанням безпеки.  

Політологи, які звернулися до вивчення імміграції, як підкреслює у 

своїй статті Дж. Ф. Холіфілд, займаються, головним чином, трьома 

темами [262]. Перша з них – роль національної держави в управлінні 

міграційними потоками й у контролі над власними кордонами. Друга – вплив 

міграції на інститути суверенітету і громадянства і взаємозвʼязок міграції, з 

одного боку, із зовнішньою політикою і з політикою національної безпеки – з 

іншого. Третя тема – проблема інкорпорації. Політологія приділяє увагу 

роботам соціологів та економістів щодо соціальної та економічної 

інкорпорації і доповнює ці дослідження вивченням політичної інкорпорації, 

кажучи конкретніше, вивченням питань набуття громадянства і прав. З 

теоретичної точки зору, варто відзначити, що економічні теорії міграції часто 

можна застосовувати й до внутрішніх, і до міжнародних потоків. Цього не 

можна сказати про політологів (для яких головною темою є держава і її 

політика) або про істориків, антропологів та соціологів (які цікавляться, перш 

за все, соціальним і культурним контекстом). При цьому дослідження 

міграцій антропологами почалося з вивчення руху населення з села в міста, 

але місто розглядається як особливе соціальне і культурне середовище.  

Американський соціолог С. Сассен, відомий дослідник глобалізації, 

урбаністики та міжнародної міграції, доводив, що іноземні інвестиції в 

країни, що розвиваються, сприяють лише збільшенню еміграції, всупереч 

усталеній думці [289]. Автор дотримувався думки, що міграція, являючись 

багатостороннім явищем, не повинна залежати від політичних трендів. 
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Сассен звертає увагу на роль міжнародних організацій у формуванні 

міграційних потоків [288].  

У 1990-і рр. американський соціолог Д. Массей в співавторстві з 

іншими вченими спробував створити таку теорію міжнародної міграції, яка 

обʼєднувала б досвід попередніх. У результаті зʼявилася синтетична теорія 

міжнародної міграції. Міграція для Массея – наслідок широких процесів 

інтеграції в політичній, економічній і суспільного життя, наслідок 

економічного зростання. Також учений доводить, що різниця в доході є 

головний фактор, який зумовлює міграцію: виникнення різниці не тягне за 

собою миттєве виникнення потоку, як і нівелювання зарплат – його миттєве 

припинення. Як і інші глобалісти, Массей звертає увагу на створювану 

мігрантами інфраструктуру (network), що відповідає за звʼязки з 

батьківщиною, з діаспорою і грошові перекази [270].  

Отже, протягом півтора століття міграція населення завжди залишалася 

у фокусі досліджень західних вчених, у результаті чого виникло безліч 

теорій. Постійний інтерес до вивчення цього явища може говорити про 

висхідне посилення ролі міграції в житті суспільства. У теоріях 

простежується певна наступність – більшість авторів у своїх дослідженнях 

спираються на досвід попередніх учених, багато оперують законами 

Равенштайна, а також його розумінням факторів притягування та 

виштовхування. Протягом свого розвитку західна міграційна теорія 

відповідає загальнонауковим віянням – математичним моделям 1960-х рр., 

глобалізації, гендеризації і ін. З кожним роком мобільність населення світу 

зростає, збільшується обсяг міграцій, що створює передумови для їх 

вивчення і виникнення нових міграційних теорій. 

Від початку незалежності сучасної України питання міграційних 

процесів та міграційної політики перебувало в полі зору вітчизняних 

дослідників. Так, слід виокремити фундаментальне дослідження «Міграційні 

процеси в сучасному світі: обіговий, регіональний та національний виміри. 

Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика» за редакцією 
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Ю. Римаренка, видане в 1998 р. [101]. У роботі розглянуто чималий пласт 

маловідомих проблем, повʼязаних із міграцією, – етнічних, біологічних, 

культурних, медичних, правових, соціологічних. Основною є думка, що 

міграція як безперервний соціальний процес вимагає від урядів та 

управлінців повсякденних ситуативних рішень. Міграція постає в теоретико-

прикладних уявленнях складним процесом, для урегулювання якого слід 

застосувати добровільне та вимушене регулювання переселенських потоків і 

хвиль. Окремий пласт наукових знань в енциклопедії – це концептуальні 

уявлення про мігрантів та ставлення до них держави. Зазначається, що 

активне ставлення держави до мігрантів найкраще проявляє себе в правовому 

зрізі, бо саме створення належних умов для юридичного забезпечення прав і 

свобод мігрантів підтверджує статус правової держави. З іншого боку, 

держава володіє «правом сильнішого», і всезагальна справедливість, яка 

офіційно проголошується нею, має бути реалізована сповна. 

У монографії Н. Нижник «Державне управління в Україні: 

централізація і децентралізація» докладно досліджується державне 

управління міграційними процесами в Україні, а саме: централізація та 

децентралізація при розмежуванні повноважень державних органів. У роботі 

висвітлюється й аналізується зміст законодавчо-нормативних актів в Україні 

з регулювання системи управління міграційними процесами [36]. 

У свою чергу, В. Новік у дослідженні «Державна політика і 

регулювання імміграційних процесів в Україні» визначає основні напрямки 

довгострокової імміграційної політики України, розробляє й науково 

обґрунтовує організаційно-управлінські форми та методи її проведення [121]. 

Окремо розглядається проблема нелегальної міграції й боротьби з нею в 

контексті визначення принципових моделей побудови системи 

загальнодержавного і регіонального управління імміграційними процесами в 

Україні. 

Масштабне дослідження організаційно-правового аспекту державної 

міграційної політики України представлене в докторській дисертації 
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В. Олефіра [126]. У роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове розвʼязання наукової проблеми – визначення сутності та 

особливостей міграційної політики, її місця у сфері державного управління, а 

також заходів протидії нелегальній міграції як різновиду міграційних 

процесів. Розроблено теоретико-методологічні та концептуальні засади 

державної міграційної політики України та визначено шляхи її реалізації на 

основі розробки теоретичних засад правового регулювання та аналізу 

практичного здійснення державного управління в міграційній сфері. Для 

цього проаналізовано парадигми міграційного розвитку, досліджено розвиток 

теоретико-правових поглядів на міграційні процеси та сутність 

категоріального розгляду осіб, що є субʼєктами міграційних процесів. 

Науковець стандартизував термінологію у сфері вимушеної міграції та 

розкрив сутність універсальних, регіональних та національних визначень. У 

дослідженні зʼясовано місце та роль міграційної політики в соціальній 

політиці, яка здійснюється державою, виокремлено етапи становлення 

державної міграційної політики та визначено головні напрями та заходи 

щодо реалізації державної міграційної політики, а також розкрито міграційну 

сферу в контексті відповідної правової системи. 

Адміністративно-правовому аспекту функціонування державної 

міграційної політики присвячено дисертацію С. Мосьондза, який приділив 

увагу таким питанням, як: роль органів державної влади та місцевого 

самоврядування у здійсненні міграційної політики; формування її 

нормативно-правової бази; організація протидії нелегальній міграції [112]. 

Свого роду відкриттям для багатьох людей, що цікавляться соціально-

політичною проблематикою, стала аналітична записка «Міграційна ситуація 

та міграційна політика в Україні», підготовлена О. Малиновською в рамках 

проекту «Міграція з України після скасування візового режиму з ЄС», який 

здійснює Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) 

за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Міжнародного 

вишеградського фонду [91]. Робота має теоретичну і практичну 
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спрямованість. На основі наукового аналізу нових явищ міграційних процесів 

автор висловлює серйозну занепокоєність відставанням України у цій галузі 

знань, відсутністю розуміння владою місця міжнародної міграції в розвитку 

країни, називає усвідомлення владою необхідності міграційних реформ 

недостатнім, щоб забезпечити поступальний розвиток державної політики у 

сфері міграції. 

Питанням державної міграційної політики та її ролі в регулюванні 

трудової міграції займалася О. Вишневська [18]. Так, було розглянуто 

причини та передумови зовнішньої міграції робочої сили. Це ж саме стає 

предметом дослідження в статті В. Шейбута, який здійснив аналіз чинного 

законодавства та загальних тенденцій міграційної політики в Україні [200]. 

Зокрема, автор пропонує впровадити Концепцію регулювання 

внутрішньодержавної міграційної політики, запровадити інститут тимчасової 

реєстрації тощо.  

Методологічні засади формування міграційної політики в Україні 

розглянув М. Бублій, який запропонував здійснити цей процес на основі 

алгоритму: концепція – політика – програма [13]. Завдяки застосуванню 

функціонального аналізу він виокремив низку функцій державної міграційної 

політики, серед яких: інтеграційна, компенсаційна, прискорювальна, 

розподільча, селективна тощо.  

Друга група робіт включає до себе 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. 

Проблема розробки єдиної міграційної політики ЄС у 1993 р. була 

розглянута Т. Страубхааром та Кл. Зіммерманом, які зауважили на таких 

проблемах західноєвропейських держав, як демографічна криза, різкі 

політичні зміни у східній частині континенту тощо, недостатній рівень 
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інтегрованості мігрантів. Водночас серед причин привабливості імміграції до 

ЄС було названо прискорений економічний розвиток, яки змушує розробляти 

єдині засади міграційної політики, яка б стала запорукою подальшого 

процвітання Європи [292].  

У свою чергу, англійська науковиця С. Колінсон дослідила стан та 

перспективи західноєвропейської міграційної політики наприкінці 90-х рр. 

ХХ ст. та спрогнозувала основні завдання й результати на ХХІ ст. [217] Так, 

вона на емпіричному матеріалі довела безперервний прогресивний характер 

процесів міграції до Європи й висловила упевненість у необхідності 

політичної волі для усвідомлення актуальності вироблення єдиної 

міграційної політики.  

Однією з найбільш відомих дослідниць у сфері міграційної політики 

Європейського Союзу є В. Гіройдон. Так, зокрема, у 2000 р. за її авторством 

вийшла монографія «Політика імміграції в Європі: Німеччина, Франція, 

Нідерланди» [258], а у 2007 р. було видано дослідження «Імміграційна 

політика в Європі. Політика контролю» [259]. У них дослідниця розглядає 

еволюцію прав, що надавалися в країнах Західної Європи починаючи з 

1974 р. Надалі В. Гіпройдон брала участь у розробці міграційної політики 

Європейського Союзу. Так, зокрема, вона стверджує, що попри посилення 

ролі структур ЄС національні уряди прагнуть зберігати провідну роль у 

проведенні міграційної політики, роблячи ставку на укладання міждержавних 

угод [257]. У цих умовах вона запропонувала застосувати вертикальний 

механізм розробки європейської міграційної політики, в якому провідну роль 

відігравали б не чиновники відповідних міністерств, а експерти з даного 

питання, які запропонували б більш ефективний та гнучкий механізм 

регулювання потоків мігрантів.  

Питаннями міграцій населення та вироблення міграційної політики в 

Європі після ліквідації біполярної системи міжнародних відносин займалася 

Г. Лахав [269]. Вона надала інституційний аналіз імміграційної політики в 

Європейському Союзі у 90-і рр. ХХ ст., дослідила громадську думку з цього 
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питання та роль еліт у її формуванні. Так, зокрема, на основі емпіричних 

досліджень було визначено, що попри поглиблення інтеграційних процесів в 

Європі лібералізації прикордонного режиму не відбулося, навпаки, 

суспільство прагне до певного посилення митних обмежень.  

Професор Університету Глазго Г. Каріотіс проаналізував зміни, що 

відбулися в міграційній політиці Європейського Союзу після терактів 

11 вересня 2001 р. [264]. Зокрема, він дійшов висновку, що після 

призупинення процесу лібералізації міграційної політики посилилися заходи 

безпеки, які мають на меті забезпечити стабільність в ЄС. Водночас, він 

зауважує на перебільшенні важливості такого явища, як нелегальна міграція, 

для забезпечення безпеки Європи.  

У 2014 р. вийшла доповідь О. Малиновської «Міграційна політика 

Європейського Союзу: виклики та уроки для України», у якій було 

проаналізовано основні етапи становлення міграційної політики ЄС, 

нормативно-правові засади її проведення тощо [92]. Значну увагу було 

приділено висвітленню таких проблем, як запобігання нелегальній міграції, 

надання допомоги біженцям, політика інтеграції мігрантів. Особливу 

цінність мають рекомендації щодо вдосконалення міграційної політики 

України в контексті реалізації стратегії європейської інтеграції нашої країни.  

Італійський дослідник М. Скіпіоні досліджує причини та передумови 

кризових явищ в ЄС, пов’язаних із нелегальною міграцією [291]. Так, автор 

зауважує, що Європейський Союз до різкого збільшення обсягів мігрантів, 

повʼязаного з конфліктом у Сирії,  характеризувався відсутністю єдиних 

органів управління та недостатньою солідарністю країн-членів обʼєднання у 

питанні запобігання нелегальній міграції.  

До третьої групи ми включили роботи, які розглядають суспільно-

політичний розвиток Республіки Кіпр в умовах європейської інтеграції. 

Серед науковців даним питанням займалися: Кр. Бревін, Д. Канол, 

А. Кірлаппос, Кл. Мацука, Н. Нагент, Г. Хараламбус, Ю. Ясірова.  
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Відомий британський фахівець із питань політичного та соціально-

економічного розвитку Кіпру Кр. Бревін у 2000 р. проаналізував перспективи 

вступу Кіпру до Європейського Союзу [210]. Так, він дослідив політичну 

складову, соціально-економічні чинники, ставлення кіпріотів до можливого 

входження республіки в ЄС. Також було приділено увагу таким питанням, як 

фактичний розкол острова та ролі Туреччини в процесі європейської 

інтеграції Кіпру.  

У свою чергу, грецька дослідниця Кл. Мацука розглянула проблеми та 

перспективи, з якими зіткнувся Кіпр у процесі європейської інтеграції [325]. 

Так, було докладно досліджено процес переговорів про вступ, позиції сторін 

та основні проблеми, що мали знайти вирішення. Авторка зауважила на 

перевагах, які отримав Кіпр після приєднання до ЄС, зокрема, можливість 

участі в європейських програмах та модернізації республіки. Водночас вона 

зазначила необхідність проведення структурних реформ у кіпрській 

економіці, державному управлінні. Особливий наголос було зроблено на 

необхідності розвʼязання проблеми турецької окупації Північного Кіпру та 

участі ЄС у даному процесі. В іншому дослідженні, виданому у 2008 р., 

Кл. Мацука дослідила наслідки вступу Кіпру до ЄС напередодні початку 

світової економічної кризи [324]. Так, було зауважено на тому, що входження 

республіки до зони євро мало позитивний ефект щодо поліпшення соціально-

економічної ситуації, а також процесу відновлення єдності острова. Водночас 

було зазначено, що участь Республіки Кіпр в ЄС поставила перед урядом 

нові завдання, зокрема, у питанні досягнення соціальної інтеграції, 

поліпшенні становища незаможних верств населення, удосконаленні системи 

освіти, працевлаштування, ліквідації гендерної нерівності тощо.  

Кіпрський дослідник А. Кірлаппос розглянув процес європеїзації 

місцевого самоуправління в республіці [266]. Так, він зауважив, що зазначена 

реформа мала обмежений характер і найбільш ефективно відбулася на 

низовому та середньому рівнях. Водночас протягом періоду незалежності 

Республіки Кіпр посилилася залежність місцевої влади від центрального 
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уряду, що стало наслідком історичних традицій, особливої ролі православної 

церкви та конфлікту з турецькою громадою Північного Кіпру. Саме 

історичне минуле, на думку автора, заважає ефективно реформувати місцеве 

самоврядування відповідно до європейських принципів. Це, у свою чергу, 

заважає більш дієво розвʼязувати проблеми інтеграції мігрантів до кіпрського 

суспільства. 

Проблеми соціальної деполітизації кіпрського суспільства опинилися у 

центрі уваги таких дослідників, як Д. Канол та Г. Хараламбус [214]. Зокрема, 

вони зосередили увагу на поступовому втрачанні місцевими політичними 

партіями яскраво вираженої ідеологічної основи, переході до популістських 

гасел у своїй передвиборчій програмі з метою отримання високих 

електоральних результатів.  

Партійна система Республіки Кіпр в умовах європейської інтеграції 

стала предметом дослідження української дослідниці Ю. Ясірової [207]. Вона 

зосередилася на процесах, що відбувалися з 1990 до 2016 рр. під час 

реалізації стратегії європейської інтеграції Кіпру. Так, авторкою було 

виокремлено основні етапи розвитку політичної системи республіки та 

виявлено її характерні риси, зокрема вплив етнічного та релігійного 

чинників, ідеологічний поділ партій, наявність політичного патронажу та 

клієнтизму. Також було доведено вплив європеїзації на розвиток партійної 

системи Республіки Кіпр, зокрема у питанні вступу до ЄС. У дослідженні 

також відзначається поступове зростання радикальних ідей та популізму 

серед політичних діячів, розкол у підходах до розвʼязання кіпрської 

проблеми.  

Четверта група досліджень повʼязана 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. Вардацикас, К. Деметріу, 

Д. Міліоні, Н. Триміклініотис, П. Пантелідес, Л.-П. Спіриду. 
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Як зазначають П. Пантелідес та Н. Триміклініотис, мігранти до цього 

часу стикаються з проявами дискримінації в соціально-економічній та 

політичній сферах [280]. Це питання стало предметом дослідження авторів, 

які виокремили основні етапи міграції на Кіпр, визначили регіони, що стали 

її джерелом та професійну стратифікацію серед переселенців. Також 

науковці надали рекомендації щодо подолання дискримінаційних норм та 

практик у кіпрському суспільстві.  

Важливу роль серед проблем інтеграції мігрантів в кіпрське 

суспільство відіграє їхня участь у громадському та політичному житті. Ця 

проблема була розглянута в дослідженні К. Деметріу та 

Н. Триміклініотиса [236]. Так, автори зауважують на інституційних барʼєрах, 

які фактично забороняють участь мігрантів у політичних процесах, зокрема 

виборах. Пропри відсутність формальної заборони на членство в партіях та 

громадських організаціях, переселенці нерідко стикаються з ворожим 

ставленням до себе, расовою та етнічною дискримінацією. Водночас автори 

зазначають позитивний вплив членства в ЄС на покращення становища 

мігрантів, зростання уваги до цієї проблеми з боку недержавних організацій, 

профспілок тощо.  

В умовах економічної кризи в Республіці Кіпр, як і в інших 

європейських державах, посилилися антиіммігрантські настрої серед 

місцевого населення. К. Вардацикас, Д. Міліоні, Л.-П. Спіріду 

проаналізували кіпрські Інтернет-видання та теленовини на предмет 

ставлення до мігрантів та країн їхнього походження [275]. Серед висновків, 

до яких прийшли автори, на окрему увагу заслуговує загалом песимістична 

теза про те, що місцеві новинні ресурси необʼєктивно висвітлюють роль 

мігрантів у процесах, що відбуваються на Кіпрі, мають упереджену та 

дискримінаційну позицію. Кіпрські журналісти прагнуть уникати 

протистояння з органами влади в питаннях реалізації міграційної політики. 

Водночас дослідники зауважують на недостатніх можливостях іммігрантів 

щодо впливу на засоби масової інформації з метою представлення власного 
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бачення проблеми інтеграції до місцевого суспільства. У цих умовах автори 

дослідження надали кілька рекомендацій щодо подальшої трансформації 

новинної політики в цьому питанні.  

Джерельну базу дослідження можна класифікувати за кількома 

групами. До першої групи слід віднести міжнародні нормативно-правові 

документи, що мають відношення до міграційного законодавства 

Європейського Союзу. Насамперед це ті, що стосуються прав та обовʼязків 

громадян країн-членів ЄС, зокрема повʼязані з функціонуванням 

Шенгенських угод, візової політики, консульського співробітництва та 

боротьби з фальсифікацією документів. Окреме місце займають документи, 

що мають забезпечити функціонування Європейської системи надання 

притулку, зокрема: «Політичний план в області надання притулку: 

Інтегрований підхід до захисту на всій території ЄС» [223], «Зелену книгу 

про майбутню загальну європейську систему притулку» [253], «Спільну 

програму розселення ЄС» [222], акт «Покращення доступу до довготривалих 

рішень» [220], Директива 2004/83/EC від 29 квітня 2004 р. про мінімальні 

стандарти кваліфікації та статус громадян третіх країн або осіб без 

громадянства як біженців [228], документи, що стосуються регламентів 

«Дублін ІІ» [232] та «Євродак» [231]. Вагому роль у процесі дослідження 

відіграли акти, що безпосередньо регламентують міграційну політику 

обʼєднання: «До спільної імміграційної політики» [224], «Про політичний 

план щодо легальної міграції» [219], «Спільна повістка дня інтеграції – 

Спільна структурна основа для інтеграції громадян третіх країн в 

Європейському Союзі» [221], а також документи, що стосуються боротьби з 

торгівлею людьми та нелегальною міграцією, захистом дітей тощо.  

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. Слід зазначити, що на практиці її дія 

поширюється на територію, яка контролюється грецькою громадою. Крім 
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того, це закон «Про іноземців та імміграцію», ухвалений ще у 1959 р., а 

пізніше змінений та доповнений, він продовжує визначати засади міграційної 

політики Республіки Кіпр [333]. Також слід згадати про законодавчі акти, які 

регулюють трудові відносини, діяльність іноземних компаній на території 

Кіпру тощо, а також ті, що повʼязані з подоланням наслідків колоніального 

правління на острові.  

До третьої групи слід віднести матеріали, що надають статистичну 

інформацію щодо соціально-політичного розвитку Республіки Кіпр, зокрема 

міграційної динаміки, становища переселенців тощо. Матеріали розміщено, 

насамперед, в рамках діяльності статистичної організації Європейської 

Комісії «Євростат», яку було створено у 1972 р. Окрім даних, що надаються в 

окремих таблицях, присвячених аналізу міграційних потоків, зокрема на 

Кіпр, регулярно видаються збірники: «Регіональний щорічник 

Євростату» [245], «ЄС у світі» [269] тощо, в яких в узагальненому вигляді 

надається інформація щодо легальних та нелегальних переселенців, гендерні, 

вікові, освітньо-професійні характеристики тощо. У Республіці Кіпр, у свою 

чергу, функціонує Статистична служба, заснована в 1950 р.  

Четверта група джерел включає в себе матеріали електронних та 

друкованих ЗМІ. У першу чергу, до них відносяться загальнонаціональні 

газети, більшість редакцій яких повʼязана 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 один популярний кіпрський ЗМІ 

«Харагві», заснований у 1956 р., у свою чергу, асоціюється з марксистською 

«Прогресивною партією трудового народу Кіпру». На цьому фоні 

виділяються газети «Філелевтерос» та «Політіс», які, дотримуючись у цілому 

ліберальних поглядів, намагаються проводити незалежну редакційну 

політику.  
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Використання широкого кола первинних джерел дозволило автору 

вивчити аспекти суспільно-політичного життя та формування міграційної 

політики в Республіці Кіпр у контексті євроінтеграції, сформувати 

об’єктивне всебічне бачення її розвитку. Як результат, у науковий обіг було 

введено значну кількість джерел англійською та новогрецькою мовами, 

частина яких ще не використовувалася у вітчизняній політичній науці, а 

частина взагалі була використана в науці вперше. 

 

Висновки до Розділу 1 

Дослідження понятійно-категоріального апарату свідчить про 

достатній рівень його розробки, що дозволяє провести комплексний аналіз 

основних міграційних процесів у Республіці Кіпр, засад міграційної політики 

країни та рівень її європеїзації. Водночас слід відзначити, що в українському 

науковому діскурсі недостатньо висвітлено проблему європеїзації 

міграційної політики. 

Поняття міграційної політики, яке використовується авторкою в 

дисертаційному дослідженні, ґрунтується на визначенні, відповідно до якого 

міграційна політика – це стандартизоване системне явище, яке може бути 

представлене діяльністю державних і міждержавних інститутів у вигляді 

наявної структури, у 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 аналіз дозволив дійти висновку, що чинні теоретичні 

дослідження й 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 авторкою 

були залучені характерні для політологічних досліджень методи: системний і 

структурно-функціональний, інституційний, порівняльний і статистичний, 

метод спостереження і контент-аналізу, проблемно-хронологічний і 
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термінологічний підходи. Основу методології склали системний та 

структурно-функціональний методи, що обумовлено самим обʼєктом 

дослідження. Оптимальним методологічним підходом для вивчення теми 

дослідження став проблемно-хронологічний. Відповідно авторка розглядає 

період євроінтеграції Республіки Кіпр, розділивши його за проблемним 

принципом на вужчі площини, кожна з яких розглядається в хронологічній 

послідовності. Водночас авторка спиралася на загальнонаукові принципи 

обʼєктивності, сутнісного аналізу та єдності логічного й історичного, та 

загальнологічні методи.  

Проведений аналіз літератури засвідчив, що в роботах українських та 

російських дослідників питання європеїзації міграційної політики Республіки 

Кіпр не отримали відображення, навіть попри практичну та науково-

дослідницьку цінність зазначеного досвіду для нашої країни.  

Використання широкого кола первинних джерел дозволило авторці 

вивчити аспекти суспільно-політичного життя та формування міграційної 

політики в Республіці Кіпр в контексті євроінтеграції, сформувати 

обʼєктивне всебічне бачення її розвитку. Як результат, у науковий обіг 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.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

Рябченко Е. В. Етапи розвитку загальної міграційної політики Європейського 

Союзу щодо країн третього світу на початку ХХІ сторіччя// Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія №10. 

2014.  С. 81—90; Рябченко Е. В. Міграційні процеси з України до країн 

Середземноморʼя на прикладі Республіки Кіпр // VІ Міжвузівська студентська 

наукова конференція «Молодь та соціальні проблеми суспільства» . Умань, 2010.  

С. 184—186. 
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РОЗДІЛ 2. 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ КІПР В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

 

 

 

2.1. Становлення спільної політики ЄС у сфері контролю міграції 

Міграційні процеси стали одним із найбільших викликів ХХІ ст. 

Добровільні та вимушені міграції супроводжували розвиток людства 

впродовж усього його існування, але в наш час обсяги міграції досягли 

найбільших масштабів. Мігранти стали невіддільною, необхідною і водночас 

проблемною частиною життя країн, одним із засобів вирішення 

демографічної та економічної кризи, а також категорією загострення 

соціальних, релігійних, політичних та етнічних проблем. Очевидним є, що 

інтенсивність міграційних процесів буде зростати й вимагати нових підходів, 

адже неможливо розв’язувати проблеми двадцять першого сторіччя 

неефективними методами. Сучасний стан подій вимагає оцінки, нових 

варіантів прогнозування й вирішення ситуації для впровадження правильного 

керування міграційними процесами. 

Особливої актуальності темі надає сучасний стан і та обставина, що з 

60-х років XX ст. моделі й політичні практики регулювання міграційних 

процесів у країнах Європи зіткнулися з глибокою та майже непереборною 

кризою. Однак у 2011 р. частина провідних у Західній Європі політиків, 

громадських діячів та експертів визнали неспроможність і вразливість 

мультикультуралізму з точки зору інтересів європейського суспільства. 

Отже, гостро постало питання про розробку концепції, яка може замінити 

мультикультуралізм. Довготривала та всеосяжна європейська міграційна 

політика ґрунтується на взаємодопомозі та складає головну мету 

Європейського Союзу. Міграційна політика має своєю метою встановлення 
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збалансованого підходу до проблем легальної та нелегальної міграції. 

Загрози тероризму та нелегальної міграції залишаються для громадян 

Євросоюзу головними причинами для занепокоєння [307, с. 11]. 

Масштабна міграція, формування етнічних громад і їх відокремлений 

розвиток сприяє зростанню ксенофобії й націоналізму серед титульного 

населення європейських країн і зростанню активності ультраправих, 

націоналістичних партій і організацій, які декларують гасло захисту 

національної ідентичності європейців. Без ефективних програм з адаптації 

мігрантів неможливий мирний розвиток громад. Отже, Європі необхідна 

консолідація демократичних сил, здатних до взаємного діалогу з 

іммігрантськими громадами з метою вдосконалення націоналістичних 

тенденцій в суспільстві. Політична актуальність діалогу обумовлена 

зростанням наступальних настроїв помітної частини мігрантських еліт, що 

розділяють ідеї радикального ісламу, який, наприклад у Німеччині, останнім 

часом користується популярністю. 

Загальновизнана політика інтеграції, яка майже беззаперечно 

вважається запорукою стабільності й інтеграції мігрантів у суспільство, 

проголошена як основний курс на національному і локальних рівнях. Так, 

автор статті «Порівняння інтеграційних програм ЄС. Тенденції та недоліки» 

С. Каррера поділяє погляд про неактуальність традиційних моделей, але, 

відстоюючи ліберальну позицію, піддає дискусії політику, що «базується на 

контролі й має примусовий та обмежувально-репресивний  

характер» [212, с. 4]. 

Зроблено наголос на важливості політики мультикультуралізму й 

імпліцитному перетворенні стратегії інтеграції на асиміляційну модель. 

Підґрунтям послужив висновок, що примусова участь в інтеграційних 

програмах стала звичайною рисою імміграційного та цивільного 

законодавства і передумовою доступу до гарантованого юридичного 

статусу [212, с. 4]. Статус розуміється як такий, що гарантує реалізацію прав 
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та свобод, декларованих законодавством, а також рівноправʼя та 

недопущення дискримінації. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. до міграційних законодавств країн 

ЄС було внесено ряд змін, що мали певні спільні складові. Так, Закон для 

новоприбулих, прийнятий у Нідерландах (1997 р.), данський Закон про 

інтеграцію іноземців (2004 р.), німецький Закон про імміграцію (2005 р.), 

Закон про проживання, прийнятий в Австрії у 2006 р. та низка інших 

обумовлюють мовні курси, цивільні курси для ознайомлення з 

громадянськими нормами країни, що приймає, історією, цінностями та 

культурними традиціями, професійну перепідготовку та ін. [194] 

С. Каррера акцентує на тому, що «інтеграція перетворюється на 

односторонній процес, у якому відповідальність та зобовʼязання лягають 

виключно на іммігранта. Іноземці змушені «інтегруватися» для того, щоб 

отримати доступ до юридичного статусу та ставлення до себе як до члена 

суспільства. Сучасні тенденції, підходи та стратегії на національному рівні 

інколи показують, що за терміном «інтеграція» ховається примусова 

асиміляція в суспільство, що приймає» [212, с. 4]. 

Кіпрське суспільство вважається багатокультурним, оскільки воно має 

членів різного походження, віросповідання, навіть діти, які говорять на 

місцевих грецьких діалектах, мають різні комунікативні, емоційні, освітні 

потреби, мають індивідуальний темп навчання, різні навички або відмінності 

в культурі (релігії, звичаї, звички, цінності й т.ін.). 

Таким чином, поняття «міжкультурний» безпосередньо стосується 

зіткнення культури кожної людини з її оточенням, яке, за визначенням, 

неоднорідне навіть у рамках однорідної національної громади, в якій усі 

будуть співіснувати в глобальній економічній і технологічній спільноті. 

Обовʼязковість проходження інтеграційних програм насправді має 

певні ознаки примусовості, але, безперечно, такі програми є необхідними для 

подальшого входження мігрантів у суспільство, що приймає, за принципом 

балансу компромісів. 
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Висхідна соціальна та економічна напруженість, етнічні та релігійні 

конфлікти призводять до того, що до влади в європейських країнах 

приходять ультраправі партії, які наполягають на обмеженні імміграції, 

виселенні іммігрантів, захисті своєї національної ідентичності. Вплив 

націоналістичних партій збільшується і в інших країнах, зокрема у Франції, 

Німеччині, Нідерландах, Данії та інших. 

На початку даного дослідження станом на 1 січня 2009 р., у країнах ЄС 

проживало 31,8 млн. іноземців, що становило 6,4 % населення ЄС. За іншими 

джерелами, цей показник сягає близько 12 – 20 %. Цікавим є той факт, що з 

214 млн. мігрантів на планеті близько половини – трудові. Традиційно 

Європа була континентом еміграції й перетворилася на країну імміграції у 

другій половині ХХ ст. Сучасна активізація міграційних процесів 

пояснюється низкою причин, основними з яких є економічні та 

соціальні [272]. 

Глобалізація та інтернаціоналізація сприяють прискоренню цих 

процесів. Загострення політичних, етнічних конфліктів, екологічної 

небезпеки, нерівномірність економічного розвитку країн провокують і 

стимулюють міграційні процеси. Інтенсивність міграцій і викликані цим 

проблеми виявляють тенденцію до прийняття обмежувальних заходів 

стосовно некваліфікованих мігрантів та лібералізацію імміграційних правил 

для висококваліфікованих працівників. Увагу суспільства привертає 

тенденція фемінізації міграції. Жінки становлять близько половини загальної 

кількості мігрантів. Жінки й діти є більш вразливою категорією мігрантів, 

вони частіше стають об’єктом торгівлі людьми (за даними ООН, торгівля 

людьми за прибутковістю посідає третє місце після торгівлі зброєю та 

наркотиками). Згідно зі статистикою МОМ (Міжнародна організація міграції) 

(2010 р.) з початку 1990-х років жертвами торгівлі людьми стали 110 тис. 

українців [194]. 

Водночас з’являються припущення про припинення активності 

міграційних процесів після 2050 р. (згідно з прогнозом ООН щодо 
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народонаселення світу до 2300 р.). За даними тієї ж доповіді, у період з 2000 

до 2100 рр. частка європейського населення скоротиться наполовину (з 

12,0 % до 5,9 %), а частка африканського населення збільшиться у 2 рази (з 

13,1 % до 24,9 %). У першій декаді ХХІ ст. населення Європейського Союзу 

щорічно збільшувалось на 2 млн. чоловік. Понад 30 млн. жителів 

Європейського Союзу є громадянами інших країн. Отже, 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 урядів у місті Тампере (Фінляндія) 15 – 

16 жовтня 1999 р., на якому було означено спільну політику щодо міграції та 

надання притулку [247]. 

Одна з цілей спільної міграційної політики Європейського Союзу – це 

скасування дискримінації в економічному, суспільному та культурному житті 

та розробка заходів боротьби з расизмом та ксенофобією. Це чітко було 

сформульовано на Спеціальній Сесії Європейської Ради в Тампере в жовтні 

1999 р. Відповідно до цього, Рада ЄС у 2000 році прийняла дві доктрини. 

Перша Доктрина – про застосування принципу рівного поводження без 

расової та етнічної дискримінації, а в іншій говориться про загально 

визначені рамки реалізації рівного підходу у сфері зайнятості та отримання 

певної професії. Друга Доктрина стосується виключно рівного поводження у 

професійній зайнятості, та її метою, окрім протидії дискримінації щодо 

етнічного походження, є ще й боротьба у сфері нерівності стосовно віри або 

світогляду, інвалідності, віку та сексуальної орієнтації. Перша Доктрина має 

на меті створити рамки для боротьби з дискримінацією щодо походження за 

статтю або етнічного походження, отже, повинні бути реалізовані рівні 

підходи до розв’язання проблем у країнах ЄС. Ці Доктрини стосуються усіх 

людей, які працюють у громадській та приватній сфері, а саме: 

− про критерії вибору та умови найму (або самозайнятості), незалежно 

від сфери роботи та місця роботи, це потрібно для професійного розвитку та 
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для доступу на кожен рівень професійної орієнтації та професійного 

навчання для різних професій; 

− про умови зайнятості та праці; 

− про участь у професійній організації працівників та роботодавців 

або в організації, члени якої належать до окремого професійного сектору, 

включаючи право на використання відділів, які пропонують ці організації; 

− про суспільну безпеку, включаючи соціальну безпеку та охорону 

здоров’я; 

− про отримання соціальних пільг, коштів; 

− про права в освіті та в доступі до товарів та послуг для 

населення [313]. 

Обидві Доктрини були запровадженні в національне право країн 

учасниць ЄС до 2003 р. Таким чином, відносно реалізації Доктрини в 

Германії, наприклад, існує думка між ученими щодо дискримінації, є 

нагальна проблема відсутності законодавчої думки стосовно нового 

правового статусу для надання порад жертвам дискримінацій. На їх думку, це 

відбувається в муніципалітетах, державних службах, у відділах надання 

послуг або в державних організаціях з надання допомоги. 

Згідно з висновками Спеціальної Сесії в Тампере, країни-учасниці 

Європейського Союзу повинні розвивати та просувати комплексну та 

багатовимірну політику щодо суспільної інтеграції жителів країн третього 

світу, які законно проживають в Європейському Союзі. Ця політика повинна 

зробити ефективний внесок у боротьбу з демографічними та економічними 

викликами, які були прийняті Європейським Союзом. 

24 грудня 2000 р. країни Європейського Союзу та ООН за підтримки 

міжнародних організацій підписали Договір про транскордонну співпрацю, 

спрямовану проти торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, а також 

проти нелегальної міграції, яка здійснюється автомобільним, повітряним або 

морським шляхом [252]. 
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У 2002 р., під час головування Франції в Європейському союзі, було 

внесено дві поправки: про боротьбу з торгівлею людьми (від 19 червня 

2002 р.) та про кримінальну відповідальність тих, хто сприяє нелегальному 

в’їзду до країни та нелегальному перебуванню (від 28 листопада 2002 р.). 

Іншим дієвим кроком у спільній політиці Європейського Союзу під час 

головування Греції стало створення у 2003 р. Європейської Агенції з 

управління та операційної співпраці на зовнішніх кордонах. Серед обов’язків 

нового органа була координація діяльності чинних центрів контролю 

сухопутних кордонів у Берліні, авіакордонів у Римі та двох центрів контролю 

морських кордонів у Мадриді та Афінах. Також агенція організовувала 

навчальні семінари для працівників прикордонної служби, надавала технічні 

засоби для організації обліку нелегальних мігрантів [313]. 

Серед актуальних проблем у галузі боротьби з нелегальною міграцією 

особлива увага приділяється реалізації положення Договору від 29 квітня 

2004 р., де означено критерії надання для громадян країн третього світу, що 

стали жертвами торгівлі людьми, довготермінових прав на перебування в 

країні. Ще у 2003 р. було затверджено Заяву Європейської Ради щодо 

попередження та боротьби з торгівлею людьми. А вже з 2004 р. відбуваються 

переговори Ради Європи щодо загальноєвропейського принципу протидії 

торгівлі людьми. Головною метою програми, яку було прийнято на Засіданні 

Європейської Ради в Брюсселі 4 листопада 2004 р., стало посилення спільних 

можливостей ЄС та держав-учасниць у забезпеченні основних прав, 

мінімальних вимог щодо мінімальних процедурних стандартів та доступу до 

юридичного захисту; надання захисту згідно з Женевською Конвенцією 

1951 р. та іншими міжнародними договорами; регулювання потоків міграції 

та контролю зовнішніх кордонів ЄС; боротьбі проти організованої 

прикордонної злочинності та протидії тероризму; прогресу в питаннях 

взаємного визнання судових рішень та усунення перешкод при розгляді 

цивільних та сімейних справ, які виходять за межі національних кордонів. 
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Було проголошено, що кожен з видів торгівлі людьми є порушенням 

прав людини, отже, кожна держава, що є членом Європейського Союзу, 

повинна поважати та захищати права жертв работоргівлі. Договір про це 

було укладено у Варшаві у 2005 р., коли було відкрито нову Агенцію з 

управління оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах країн-

членів ЄС ФРОНТЕКС (FRONTEX). 

Успішна робота в цьому напрямку може бути тільки за умови тісної 

співпраці з країнами походження нелегальних мігрантів. Таким чином, 

особлива увага приділяється дослідженню способу оцінювання відносин із 

країнами третього світу та розробці відповідного механізму попередження 

нелегальної міграції в загальній міграційній політиці. 

Європейський Союз підтримує країни третього світу, такі як Україна та 

Балканські країни. Це відбувається в рамках реалізації таких програм, як 

TACIS (для Східної Європи та Центральної Азії), MEDA (для 

Середземноморських країн), CARDS (для Південно-східної Європи). 

AENEAS – це одна з головних програм, що надає економічну та технічну 

допомогу країнам третього світу в найважливіших сферах міграційної 

політики [313]. 

Зі скасуванням контролю на внутрішніх кордонах ЄС особлива увага 

стала приділятися контролю за зовнішніми кордонами. Окрім 

вищезазначених заходів, спрямованих на попередження нелегальної міграції, 

Рада Європи, згідно з Амстердамською Конвенцією, повинна на першій 

стадії формування суцільного простору свободи, безпеки та права подбати 

про правила перетину зовнішніх кордонів. Цих правил мають дотримуватись 

усі країни ЄС для здійснення контролю за особами, що перетинають кордони 

з візами, які надають право перебувати в країнах ЄС до 90 діб. Для цього 

було створено перелік країн третього світу, громадяни яких потребують віз 

або не потребують віз. Такий перелік було складено в 1999 році, до нього з 

часом було внесено багато змін у 2001, 2003, 2005 рр. А ще в 1999 р. було 
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затверджено Положення про вільне пересування осіб із довготривалими 

візами [249]. 

У 2004 р. розпочато розробку узагальненої системи надання віз (VIS), 

метою якої став збір біометричних даних та затвердження візи загального 

зразка для країн третього світу. Банк даних (VIS), що містить біометричні 

дані осіб, їх цифрові відбитки пальців, має боротися проти підробок дозволів 

на вʼїзд для громадян країн третього світу. Уже наприкінці 2004 р. було 

затверджено використання біометричних даних для надання права на в’їзд, а 

також прав на тимчасове перебування в країнах Євросоюзу. Також своєчасно 

було уніфіковано вимоги до процедури надання віз до країн Євросоюзу, 

включаючи візи, що видають на кордонах, та візи для моряків [250].  

На засіданні Європейської Ради в Тампере (Фінляндії) прямо заявили, 

що остаточний напрямок потоку мігрантів передбачає підтримку країн 

походження та транзиту мігрантів. Крім цього, потрібен узгоджений план 

міграційної політики, в якому будуть проаналізовані питання щодо прав 

людини та розвитку країн третього світу, також необхідне зміцнення країн 

походження та транзиту мігрантів відносно до виконання зобов’язань 

Європейського Союзу у випадках їх повернення. За останні роки Виконавчий 

комітет уклав низку угод із країнами третього світу (Гонконг, Макао, Шрі-

Ланка, Албанія) щодо повернення нелегальних мігрантів. Ці угоди 

спрямовані на швидке повернення в країну походження або транзиту 

нелегальних мігрантів [313]. 

Крім цих угод, можна звернути увагу ще й на інші думки суспільної 

політики щодо статусу депортованих. Ще у 2001 р. була прийнята Директива 

щодо взаємного визнання рішень про депортацію жителів країн третього 

світу. Три роки потому було надано рішення, яке визначає критерії та 

практичні методи про компенсацію економічного дисбалансу через 

застосування цієї директиви. За ініціативою Німеччини, у листопаді 2003 

року була прийнята директива, яка стосується передумов щодо транзиту у 

випадку відправлення нелегальних мігрантів літаком [321]. 
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У квітні 2004 р. Європейська Рада, підтримана італійською ініціативою 

у вересні 2003 р., прийняла рішення відносно організації колективного 

повернення літаком жителів країн третього світу, які нелегально проживали 

на території двох або більше країн-учасниць ЄС. У вересні 2005 р. 

Європейська Рада представила план директиви, яка була спрямована на 

гармонізацію дій країн ЄС щодо процесів повернення нелегальних мігрантів. 

Серед цих важливих тем, які представляють цей план, є добровільне 

повернення та затримання (термін, умови затримання та інше) нелегальних 

мігрантів, право оскаржити рішення про депортацію та термін заборони 

повернення до країн Європейського Союзу [335].  

Суспільна європейська міграційна політика містить, крім засобів 

боротьби проти нелегального перебування мігрантів, також засоби, які 

стосуються легальної міграції в країнах-учасницях Європейського Союзу. 

Між цим усім можна включити підхід правових норм кожної країни-учасниці 

до умов прийняття та залишення жителів країн третього світу. Уже в 1999 р. 

почав діяти Амстердамський Договір у сфері легальної міграції та було 

видано дві важливі доктрини, які визначили режим дострокового одержання 

житла жителями країн третього світу. Мова йде про Доктрину про 

воззʼєднання сімʼї, яка передбачає отримання правового статусу жителям 

країн третього світу для дострокового оотримання житла 321].  

Отже, у листопаді 2003 р. було затверджено Доктрина про право на 

воззʼєднання сімʼї, згідно з якою країни ЄС за певними передумовами 

вимагають дозволити вʼїзд та проживання для подружніх пар та 

неповнолітніх дітей жителів країн третього світу, які мають право 

залишатися або бути визнаними як біженці. Ця Доктрина не застосовується, 

коли голова сімʼї визнається як біженець, але його прохання ще не визнане і 

йому не надано тимчасового захисту. У випадках із дітьми, старшими за 

12 років, які ще залежні від інших членів сімʼї, то вони приїжджають у країни 

ЄС, але країна має перевірити застосування Доктрини, чи відповідає вона 

критеріям національного законодавства, і тоді країна-учасниця дозволяє вʼїзд 
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та перебування. Країни ЄС узгоджували реформи з національним 

законодавством до жовтня 2005 року. Трохи пізніше, після прийняття 

Доктрини про право воззʼєднання сімʼї, Агентство ООН у справах біженців 

UNHCR зробило чіткі застереження щодо доктрини. Ця Доктрина 

відрізняється від інших тим, що вона окреслює відмінності щодо окремих 

категорій біженців. На думку Агентства ООН у справах біженців, Доктрина 

містить винятково вузьке визначення єдності сімʼї. Воззʼєднання сімʼї 

обмежується парами та неповнолітніми дітьми, за винятком, наприклад, 

біженців-підлітків [313]. 

22 грудня 2003 р., президент Європейського Парламенту звернувся до 

суду Європейських Спільнот прохаючи про скасування визначених норм 

Доктрини про право воззʼєднання сімʼї та попросив вирішити це скоріше. На 

думку Європейського Парламенту, Доктрина порушує фундаментальні права, 

особливо права життя сімʼї та її вимоги до недискримінації [320]. 

Згідно з доктриною «Про режим дострокового отримання житла 

представниками країн третього світу», мігранти з країн третього світу, які 

перед відправленням відповідних заяв залишаються до 5 років без перерви в 

одній з країн Європейського Союзу, очікують, коли цією країною буде 

надано статус одержувача права тривалого перебування в цій країні. Також 

Доктрина повинна відповідати певним умовам, наприклад: регулярний дохід, 

безпека здоровʼя. Тоді мігранти набувають права рухатися вільно в інші 

країни ЄС та залишатися там не більше ніж на три місяці. Ця заява про 

надання права на вʼїзд більше нічого не містить. Доступ до роботи може 

залежати як від контролю на ринку праці, так і від контролю пріоритету 

відносно жителів країни або спільноти громадян місця перебування. 

Доктрина виключає біженців та осіб, які користуються тимчасовим захистом 

як засобом перебування у країні. У грудні 2004 р. Рада ЄС втілила доктрину 

про передумови вʼїзду та проживання жителів країн третього світу з метою 

навчатися, навчатися професії або служити добровільно [317]. 
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Протягом останніх років можна зазначити певний прогрес на рівні 

Європейського Союзу щодо динамічної політики інтеграції громадян у 

європейське суспільство. Винятком є Національні бюро звʼязків, які були 

засновані у 2002 р. щодо інтеграції громадян з метою найкращої координації 

засобів на національному та громадському рівнях. Бюро звʼязків на своїх 

зібраннях випустили Методичні вказівки щодо інтеграції жителів країн 

третього світу для практичного застосування для тих, хто має право 

прийняття рішень. Вказівки було опубліковано в листопаді 2004 р., вони 

містять загальні принципи та програмні рекомендації щодо заходів з 

інтеграції мігрантів [306]. 

У 2003 р. Комісія запустила пілотні програми з Інтеграції (INTI) для 

громадян із країн третього світу. На Саміті в Салоніках у червні 2003 р., 

Європейська Рада запропонувала Комісії надати річний звіт з питань міграції 

та інтеграції в Європу, який міститиме міграційні дані та інформацію про 

програми і заходи в цих сферах по всій території ЄС. Перший звіт про 

міграцію та інтеграцію, опублікований у липні 2004 р., став новим 

інструментом управління розвитком загальної міграційної політики. Діючи 

більш конкретно для підтримки цієї політики, Комісія запропонувала 

створення Європейського фонду для інтеграції країн третього світу, який 

базується на Загальних основних принципах інтеграції, сформульованих у 

листопаді 2004 р. [320].  

Метою цього Фонду є доповнення Європейського Соціального фонду, 

який залучає досвід із Програми Співтовариства EQUAL по боротьбі з 

дискримінацією на ринку праці мігрантів. Слід зазначити, що Європейський 

Фонд Регіонального Розвитку також підтримує низку заходів з інтеграції 

мігрантів. 

У вересні 2005 р. Комісія у своїй заяві, відповідно до вимоги 

Європейської Ради, намагалася закласти основи для Європейської структури 

інтеграції, запропонувавши конкретні заходи щодо здійснення 
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вищезазначених Загальних Основних Принципів, спрямованих на 

узгодженість заходів, прийнятих на рівні Союзу та держав-членів ЄС. 

Поступовий розвиток загальноєвропейської системи надання притулку 

є однією з головних цілей загальноєвропейської міграційної політики. До 

кінця квітня 2004 р. були затверджені мінімальні загальні закони для цієї 

сфери, але ще не була прийнята відповідна директива. Виходячи з цього, на 

другому етапі було заплановане створення Спільної європейської системи 

надання притулку. 

Одним із ключових елементів загальноєвропейської політики надання 

притулку є встановлення критеріїв і процедур, що будуть визначені 

державою-членом, яка має право розглядати клопотання про надання 

притулку громадянину країни третього світу в державі ЄС. Питання 

регулюється Дублінським Регламентом II, прийнятим у 2003 р., що став 

доповненням до Дублінської Конвенції 1991 р. Крім того, з Дублінського 

Регламенту II потрібно виключили можливість багаторазового його  

застосування і дозволити кожному заявнику єдиний порядок надання 

притулку в країнах ЄС. Ефективне здійснення цього регламенту буде 

забезпечено шляхом створення системи порівняння цифрових відбитків 

пальців ЄВРОДАК (Eurodac) усіх осіб, які шукають притулку у віці від 14 до 

50 років. Eurodac почав функціонувати в середині січня 2003 р. [313]. 

Ще одним важливим заходом загальної європейської політики для 

надання притулку, запровадженим у липні 2001 р., стало прийняття 

Директиви про мінімальні стандарти з надання тимчасового захисту у 

випадку масового напливу біженців, а також про заходи, що сприяють 

збалансованому розподілу навантаження на держави ЄС, які приймають 

таких осіб, а також з наслідками цього прийняття. Існування масового 

напливу біженців було зауважено рішенням Ради, яке може бути прийняте 

кваліфікованою більшістю після пропозиції від Комісії. Період тимчасового 

захисту становить один рік і може бути продовжений ще на один. Особи, що 

користуються тимчасовим захистом, можуть у будь-який час подати заяву на 
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притулок. Ще вони мають право на виконання незалежної або залежної 

оплачуваної роботи й отримувати допомогу у вигляді соціальних пільг, а 

також мають право на воззʼєднання з їх сімʼєю. Директива щодо мінімальних 

правил з надання тимчасового захисту була першим юридично обовʼязковим 

інструментом захисту, через який можна було досягти політичної угоди після 

набрання чинності Амстердамського Договору [313]. 

У 2003 р. Рада офіційно прийняла Директиву по встановленню 

мінімальних стандартів для приймання осіб, які шукають притулку в 

державах-членах ЄС. Директива спрямована на забезпечення надання 

біднякам, що шукають притулку, прийнятних умов життя (а саме: житло, 

охорона здоровʼя, доступ до освіти, ринку праці й т.ін.). Ще у квітні 2004 р. 

Рада ЄС офіційно прийняла Директиву про мінімальні стандарти для 

визнання громадян країн третього світу або осіб без громадянства як 

біженців або осіб, що потребують додаткового захисту, і надання цього 

захисту. Положення цієї Директиви стали предметом гострої критики з боку 

UNHCR, який вважає, зокрема, що неприпустимо ставити знак рівності між 

захистом, передбаченим державою, і захистом партій чи організацій та 

міжнародних організацій. У вересні 2000 р. Комісія представила проект 

директиви щодо загальних правил, які регулюють процедуру надання або 

відмови в статусі біженця. Проект спрямований на створення правових меж, 

які згідно з загальними правилами й термінами забезпечать швидкий та 

ефективний розгляд заяв на надання притулку, представлених на розгляд 

державам-членам ЄС [320]. 

Важливим спільним заходом у політиці притулку і біженців є рішення 

про створення Європейського Фонду Біженців (European Refugee Fund ERF). 

Його метою є надання підтримки та сприяння в зусиллях держав-членів ЄС 

отримувати й розглядати наслідки приймання біженців і депортованих осіб. 

Перший ЄФБ, в який було вкладено 216 млн. євро, існував у період із січня 

2000 до кінця 2004 рр. Вжиті Фондом заходи стосуються заявників на 

притулок, біженців та депортованих осіб. Конкретно вони стосуються як 
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приймання заявників на притулок та доступу до процесу його надання, так і 

практичної підтримки в усіх вищезазначених категоріях, а також можливості 

добровільного повернення на батьківщину. Крім того, забезпечується 

підтримка осіб, які будуть залишатися постійно в державі-члені ЄС. У разі 

масового напливу біженців можна звернутися до Фонду для фінансування 

невідкладних заходів для надання тимчасового захисту [313]. 

У вересні 2005 р. Комісія повідомила про програми регіонального 

захисту у справах біженців, в яких вивчалися можливості деяких країн 

третього світу, що знаходяться поряд з країною походження біженців і 

можуть забезпечити умови захисту, необхідні для них. 

2 і 3 червня 2005 р. було прийнято План дій з реалізації Гаазької 

програми шляхом прийняття конкретних заходів і, зокрема, для належного та 

своєчасного здійснення і виконання законів національного законодавства, 

оцінюючи їх на практиці та ставлячи нові цілі в конкретні терміни. 

У рамках зміцнення впровадження Свободи в Європейському Союзі і 

зокрема в політиці притулку, міграції, кордонів і віз, серед основних 

рекомендацій Плану дій ми виділяємо наступні дії та їх терміни: 

− Програма – це межі солідарності та управління міграційними 

потоками та основа нових фінансових перспектив (2005 р.); 

− Зелена Книга для майбутнього Європейської міграційної мережі 

(2005), і як наслідок, за необхідності, пропозиція для створення 

Європейського Міграційного Моніторингу (2006 р.); 

− особливий рішучий контроль для успішної передачі та реалізації 

законів національного законодавства. Моніторинг інтеграції та виконання 

законів у першій фазі по наданні притулку і по легальній міграції допоможе 

державам-членам ЄС дотримуватися вимог цих актів і забезпечить плавний 

перехід до другої фази втілення подальших законодавчих дій у 

вищезазначених сферах, важливих досліджень про наслідки, доречність і 

доцільність спільної обробки заяв про надання притулку в межах і за межами 

ЄС (2006 р.). Також другою метою є створення єдиної системи надання 
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притулку, а також перспектива розвитку використання Європейського Фонду 

Біженців; 

− що стосується легальної міграції, слід підкреслити вищевказану 

Зелену Книгу економічної міграції (обговорення якої розпочалося у 2005 р.) і 

представлений план політики по легальній міграції, у тому числі процедури 

прийняття (2005 р.); 

− значні зусилля спрямовані на інтеграцію країн третього світу 

шляхом створення єдиної європейської бази; 

− продовження зусиль по боротьбі з нелегальною міграцією і її 

наслідками, такими як нелегальна праця. Це також є ключовим пунктом 

Плану дій, який повинен поєднуватися з ефективною політикою для 

виявлення і репатріації незаконних мігрантів згідно з законом і з більш 

тісною співпрацею та взаємною технічною допомогою. Найголовніший 

законодавчий акт було заплановано у 2005 р. щодо процедур депортації; 

− політика притулку та міграції розглядається найбільш критично, 

адже ґрунтується в основному на співпраці з країнами третього світу; 

− нарешті, багатогранний план дій по управлінню (зовнішніх) меж 

Європейського Союзу та паралельне скасування внутрішніх, також по 

розвитку біометрії, яка підвищує рівень безпеки проїзних документів, 

посвідок на проживання, паспортів і т.ін., співпраці з інформаційними 

системами й подальшого розвитку політичних міркувань, у тому числі 

розвиток інформаційної системи по візах (VIS) [313]. 

Таким чином, відстеження розвитку загальної міграційної політики 

країн-членів ЄС на початку ХХІ ст. дозволяє зробити висновок, що попри 

процес створення вільного, безпечного і справедливого простору, особливо в 

політичній сфері приймання та інтеграції, є тільки кілька необхідних і 

юридично обовʼязкових правил. Крім того, деякі держави-члени ЄС або не 

приймають безпосередньо обовʼязкові рішення (правила, директиви й 

рішення), або пізно включають їх у національне законодавство і, що 

особливо важливо, лише коли їх змушують із втручанням Суду ЄС. 
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Станом на 2010 р. загальна політика ЄС в області притулку та біженців 

не демонструє слабкі сторони. Європейський Союз виказує намір у 

майбутньому тісно співпрацювати в області міграційної політики та 

розробити процедури, які виходять за рамки цих мінімальних прийнятих 

стандартів. Проте серед держав-членів немає згоди щодо термінів цієї 

політики. Більшість урядів вважає, що проект з розробки єдиної системи 

надання притулку до 2010 р. був занадто амбіційним. UNHCR висловило 

розчарування, тому що держави-члени не виконали обіцянки, даної на 

спеціальному саміті в Тампере [306].  

Неодноразово держави-члени ЄС намагалися за допомогою політики 

стосовно біженців поліпшити захист у країнах походження та якість систем 

притулку в Союзі. 

Питання щодо руху людей у межах Союзу відноситься до 

компетентності так званого третього стовпа Маастрихтського договору, 

тобто до сфери діяльності юстиції та внутрішніх справ. До обов’язків, у 

рамках цього документу, не входило управління системою прийняття рішень 

стосовно суспільних питань, діяльність була обмежена лише 

співробітництвом між країнами-членами [301]. У свою чергу 

Амстердамський договір перетворив політику в цьому секторі на основну 

мету Союзу, передбачаючи розвиток у сфері «свободи, безпеки та 

правосуддя» (Стаття 2), а також розгляд питань щодо надання притулку, 

імміграції, управління системою зовнішніх кордонів і питань стосовно 

судового співробітництва в цивільних справах [293]. Для того щоб без 

зволікання долучитися до втілення в життя положень Амстердамського 

договору, був введений пʼятирічний графік для вживання конкретних заходів 

та створена Європейська Рада в Тампере (1999 р.), яка виявила ряд 

політичних пріоритетів, зазначених у сфері свободи безпеки і правосуддя, що 

повинні застосовуватися країнами-членами. Серед них вказується вільне 

пересування осіб, відповідно до Шенгенської системи, захист прав людини та 

ліквідація дискримінації у всіх її формах. 
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Що стосується Шенгенської угоди, то слід зазначити, що спочатку її 

підписали Франція, Німеччина Демократична Республіка та країни 

Бенілюксу у 1985 р. Її реалізація почалася в 1995 р. саме з підписання 

Амстердамської угоди, яка була прийнята тодішніми членами Європейського 

Союзу, за винятком Ірландії та Сполученого Королівства. У той самий період 

дві інші країни, що не були членами ЄС (Норвегія та Ісландія), приєдналися 

до Шенгенської зони. Сьогодні до Шенгенської зони входить 25 країн, серед 

яких є Швейцарія (з 2008 р.) і деякі з невеликих держав Європи (Монако, 

Ватикан і Сан-Марино, Ліхтенштейн). Однак, наприклад, політичне 

керівництво Республіки Кіпр після підписання Шенгенської угоди 

відтермінувало імплементацію її норм у національне законодавство у звʼязку 

із відкритим питання про об’єднання острова. Після застосування 

відповідного коду країни-учасники повинні подолати всі перешкоди на 

шляху досягнення мети вільного пересування осіб на внутрішніх кордонах. 

Громадяни країн, які не підписали договір, можуть подорожувати будь-якою 

країною, яку вони обрали протягом 90 днів за умови, якщо це відповідає 

запропонованим нормам. 

У 2004 р. в Шамбері Європейська комісія визначила керівні принципи 

щодо зміцнення реалізації принципів свободи, безпеки та правосуддя, і для 

цього було прийнято так звану Гаазьку програму. Серед положень цієї 

програми є регулювання міграційних потоків в ЄС та поглиблення 

співробітництва у сфері міграції й прикордонного контролю. Для цього 

також була прийнята програма спільних дій для боротьби з нелегальною 

імміграцією і контролю зовнішніх кордонів, яка отримала своє нормативно-

правове оформлення у вигляді Положення ЄС про створення Європейського 

агентства з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах 

країн-членів Європейського Союзу № 2007/2004 від 26/10/2004, яким 

передбачалося зокрема: створення агентств ФРОНТЕКС, ЄВРОСУР та 

прийняття принципових рішень про поступове формування 

загальноєвропейської системи надання притулку до 2010 р. [230] 



 77 

Таким чином, фактично відбулася інституціоналізація міграційної 

політики ЄС, що дало змогу більш оперативно та системно реагувати на нові 

виклики, повʼязані з інтенсифікацією міграційних процесів як у середині ЄС, 

так і ефективно боротися із зовнішніми нелегальними міграційними 

потоками. Таку інституціональну систему складають: 

− Агентство ФРОНТЕКС, яке має на меті полегшити і зробити більш 

ефективним застосування чинних та майбутніх спільних заходів країн-членів 

ЄС щодо управління зовнішніми кордонами, збільшити відповідальність та 

посилити контроль за спостереженням за зовнішніми кордонами, що лежить 

на країнах-членах, які безпосередньо мають такі кордони. Агентство надає 

допомогу країнам-членам ЄС у ситуаціях, що вимагають більшої технічної та 

оперативної допомоги на зовнішніх кордонах; 

− Система Європейського прикордонного контролю (ЄВРОСУР) 

своєї головною метою має запобігання незаконному перетину кордону, 

скорочення чисельності нелегальних іммігрантів, збільшення внутрішньої 

безпеки ЄС шляхом запобігання транскордонної злочинності. 

Окрему увагу слід приділити 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». Вказана 

інформаційна система була створена як компенсаційний захід щодо 

скасування контролю на внутрішніх кордонах і єдиної бази даних для 

правоохоронних органів. Мета інформаційної системи віз полягає в 

поліпшені реалізації спільної політики країн-членів ЄС щодо системи віз, 

консульського співробітництва та консультацій із центральними органами 

влади. Також зазначений Регламент ЄС № 767/2008 від 09 липня 2008 р. 

перераховує десять принципів, які охоплюють широкий спектр питань 

імміграційної політики й згруповані за такими галузями: 

− добробут та імміграція (чіткі правила та рівні умови, відповідні 

навички та потреби; інтеграція як ключ до успішної міграції); 
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− солідарність та імміграція (прозорість та довіра у співробітництві, 

ефективне й послідовне використання наявних коштів; співпраця з країнами 

третього світу); 

- безпека і міграція (візова політика, яка служить інтересам Європи, 

інтегрованого управління кордонами, заходи щодо боротьби з незаконною 

міграцією та торгівлею людьми, ефективне управління політикою 

повернення біженців) [285]. 

Власне, Регламент ЄС № 767/2008 від 09 липня 2008 р. наслідує 

принципи Стокгольмської програми щодо прийняття пріоритетів у галузі 

юстиції, свободи та безпеки на 2010 – 2014 рр. Програма, прийнята 

Європейською Радою в Брюсселі (10-11.12.2009) згідно з Лісабонською 

угодою, набула чинності з 01 грудня 2009 р. Положеннями цього договору є 

те, що ЄС повинен продовжувати сприяти легальній міграції на території 

країн-членів та вживати заходи з боротьби з нелегальною міграцією і 

транскордонною злочинністю. Для досягнення цих параметрів потрібно 

зміцнити роль ФРОНТЕКС та ЄВРОСУР. Крім того, встановлюється 

взаємозвʼязок між відкриттям інформаційної системи Шенген (SIS II) та 

поступовою роботою інформаційної системи віз. 

Принципи, що регулюють міграційну політику Союзу, містяться в 

Європейському Пакті про імміграцію і надання притулку, який було 

прийнято у 2009 р. (після повідомлення Комісії з загальної політики по 

імміграції в Європі про принципи, дії й інструменти, план дій щодо системи 

притулків). Отже, принципи цього Пакту засновані на тому, що організація 

вхідних міграційних потоків має враховувати здатність абсорбувати їх 

державами-членами в умовах ринку праці, житлової системи, системи 

охорони здоровʼя, освіти та соціальних послуг для запобігання експлуатації й 

створення злочинних мереж. Серед основних зобовʼязань, які ЄС прийняв і 

закріпив у Пакті, слід відмітити такі: 
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− зобовʼязання організовувати законну імміграцію таким чином, щоб 

враховувалися пріоритети, потреби й можливості, як це визначено кожною 

країною-членом; 

− зобовʼязання контролювати нелегальну імміграцію, перевіряючи, 

щоб нелегальні іммігранти повернулися в країну походження або транзиту; 

− зобовʼязання проводити більш ефективні перевірки на зовнішніх 

кордонах; 

− зобовʼязання створити Європейське бюро у сфері підтримки 

притулків; 

− зобовʼязання створити систему всебічного партнерства з країнами 

походження та країнами транзиту іммігрантів задля синергії між міграцією та 

розвитком [244]. 

Поступове створення Спільної європейської системи притулків (CEAS) 

почалося після набрання чинності Амстердамською угодою. У ході першого 

етапу (1999 – 2005 рр.) діяльність CEAS була спрямована на гармонізацію 

інституційних рамок країн-членів у створенні спільних мінімальних 

стандартів у таких сферах: умови прийняття прохачів притулку; процедури 

розгляду клопотань про надання притулку; умови, які повинні бути виконані 

для підтвердження, що особа потребує політичного захисту; визначення 

держави, відповідальної за розгляд клопотання. Водночас стверджується, що 

правові акти повинні бути доповнені механізмами практичного 

співробітництва, такими як обмін інформацією, підготовка кадрів і т.д. 

Визначення відповідальної держави відбулося на Дублінській 

конференції. Угода, підписана в Дубліні в 1990 р. за участі 15 країн-членів, а 

також Норвегії та Ісландії, які підписали Шенгенську угоду, набрала 

чинності в 1997 р. Таким чином, була створена система для визначення 

країни-члена, відповідального за розгляд клопотання про надання притулку 

громадянам третіх країн. Мета цієї системи полягає у включенні можливості 

кількох клопотань про надання притулку, що надає свободу пересування в 
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Шенгенській зоні. Дублінська угода являла собою текст міжнародного права, 

який був підписаний країнами-членами ЄС. 

Потім спільнотою була прийнята Постанова № 343/2003, яка замінила 

положення Дублінської конвенції та яка була наріжним каменем політики 

надання притулку в Європі. Положення (яке стало відомим як Дублін 2) 

відповідає положенням Женевської конвенції 1951 р. та основним правам, 

визнаним в Хартії основних прав ЄС. 

У рамках створення єдиної системи надання притулку встановлюється 

положення та умови, за якими ЄС повинен сприяти системі законного 

доступу на територію країн-членів, але також він має вживати заходів для 

боротьби з нелегальною імміграцією і транскордонною злочинністю. 

Положення про незаконне проникнення полягає в тому, що коли є 

підтвердження та надані прямі або непрямі докази того, що шукач притулку 

незаконно перетнув по суші, морю або повітрю державний кордон країни-

члена ЄС з третьої країни, то відповідальність за розгляд надання притулку 

лягає на цю країну. Це положення погіршує положення країн, що знаходяться 

на периферії ЄС, оскільки більша частина осіб, які шукають притулку, 

незаконно вʼїжджають в ЄС і, звичайно, в першу країну, яка є зовнішнім 

кордоном. Крім того, підхід до питання про надання притулку не є 

однаковим для всіх країн. Хоча загальна кількість заяв про надання притулку 

в Європі є відносно низькою, та загальна вартість питання, що також є 

відносно низькою, і повʼязаний з цим тягар не є однаковими для всіх 

країн [286]. 

Контрактна система і Дублінські положення введені та засновані на 

припущенні, що тільки одна держава-член ЄС несе відповідальність за 

повний контроль над клопотанням про надання притулку. Ця логіка дозволяє 

країні-члену ЄС розв’язати проблему, хоча на практиці виявляється, що це не 

так. Європейська рада у справах біженців та вигнанців постановила, що в 

деяких країнах спостерігається певне відхилення від духу солідарності й 

захисту, що застосовуються Європейською політикою надання притулку. 
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Крім того, небажання деяких країн забезпечити доступ до них особам, які 

шукають притулок та які переїхали на територію цієї країни відповідно до 

Дублінської системи, призводить до застосування в багатьох випадках 

політики резервування. 

Загалом слід відзначити, що Дублінська система не є настільки 

досконалою, наскільки цього вимагає проголошувана ЄС політика у сфері 

міграції, і серед основних проблем слід визначити наступні: 

− держави учасниці Дублінської системи не завжди погоджуються з 

обставинами, за яких слід застосувати положення Дублінської угоди; 

− відсутність одностайності запитів і підтверджень між країнами-

членами; 

− відсутність чітких прав та алгоритмів оскарження рішення на 

переїзд в іншу країну; 

− для заявників існують певні причини, з яких вони віддають переваги 

тій чи іншій державі у звʼязку з наявністю там членів своєї громади, кращого 

знання мови тощо, але Дублінська угода виключає можливість обирати 

країни, користуючись цими преференціями; 

− відсутність системи додаткового захисту заявників (або 

одержувачів). 

Отже, Дублінська система має певні непередбачені наслідки як для 

держав, розташованих на кордонах, так і для самих заявників. Виявлення 

постійних збоїв у роботі системи спонукало Єврокомісію внести пропозиції 

щодо перегляду Дублінської системи й перегляду положень 343/2003 та 

інших її елементів. 

Основна мета запропонованих реформ – підвищення ефективності та 

забезпечення вищого рівня захисту для осіб, які підпадають під процедури, 

прописані в Дублінській системі. Пропозиції стосуються також розширення 

узгодженості в ЄС щодо питань надання притулку, уточнення припинення дії 

компетентності держави, і, нарешті, деталізації процедури руху осіб та 

поширення необхідної інформації для мігрантів. Були навіть запропоновані 
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правові гарантії для осіб, які шукають притулку, та прийняті положення 

щодо забезпечення єдності сімʼї, а також впроваджені спеціальні заходи для 

перетину кордону для неповнолітніх без супроводу дорослих. Була 

представлена і нова процедура для країн-членів, які мають обмеження на 

отримання та освоєння нових партій іммігрантів, для яких процедура 

Дублінської системи є додатковим фінансовим тягарем. Ця процедура 

дозволяє тимчасово зупинити перевезення людей і надає компетентність для 

розгляду їх справ по суті. 

Думка, виражена Європейським Парламентом стосовно пропозицій 

Єврокомісії щодо поліпшення Дублінської системи, є такою, що будь-який 

механізм визначення відповідальності є недостатнім, якщо він не заснований 

на загальних стандартах захисту серед країн-членів. Вважається, що якщо 

немає загальної системи надання притулку згідно з процедурами Дублінської 

системи, то це буде несправедливо для осіб, які шукають притулку, і деяких 

держав. Тому необхідно, щоб Єврокомісія забезпечила ефективний механізм, 

спрямований на зупинення перевезення осіб, що шукають притулку в 

країнах-членах, які не гарантують повний і справедливий контроль осіб, а 

також проведення серйозних заходів щодо зменшення наявного фінансового 

тягаря для цих держав. 

ЄС має повноваження встановлювати вимоги до вʼїзду та проживання 

громадян третіх країн, які прибувають та проживають на законних підставах 

на території будь-якої держави-члена, у тому числі з метою воззʼєднання 

родини. Держави-члени залишають за собою право встановлювати 

прийнятну кількість громадян третіх країн, які прибувають на їх територію в 

пошуках праці. ЄС може надавати підтримку та стимулювання у вигляді 

заходів, вжитих з боку держав-членів задля сприяння інтеграції громадян 

третіх країн, що проживають легально, але не спромоглися привести своє 

становище у відповідність до національного законодавства. Євросоюз вживає 

заходів задля запобігання або зниження нелегальної міграції, переважно 

вдаючись до ефективної політики повернень, яка повністю дотримується 



 83 

фундаментальних прав людини. Нелегальний мігрант – це та особа, яка 

прибуває до ЄС без відповідного дозволу, або візи, або іншої підстави, яка 

подовжує строк перебування після закінчення терміну дії візи. Євросоюз має 

повноваження укладати угоди з третіми країнами задля реадмісії до країн 

походження або транзиту громадян третіх країн, які не відповідають або 

більше не відповідають вимогам до вʼїзду, присутності чи перебування в 

одній з держав-членів. 

Формування збалансованого підходу до міграційної політики ЄС має 

на меті створення збалансованого підходу до керування процесом легальної 

міграції та боротьби з нелегальною міграцією. Правильне керування 

міграційними потоками також гарантує чесне відношення до громадян третіх 

країн, які легально перебувають на території держави-члена, забезпечення 

посилення заходів, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією, а 

також сприяє тіснішому співробітництву з третіми країнами в усіх сферах. 

Метою ЄС є розвиток певного єдиного рівня забезпечення прав та обовʼязків 

для легальних мігрантів, прирівняно з тим, який мають європейські 

громадяни. 

Згідно з Лісабонською угодою, міграційна політика повинна 

керуватись принципом взаємодопомоги та чесного розподілу 

відповідальності між державами-членами, серед іншого також на 

економічному рівні. Лісабонська угода, що вступила в дію в грудні 2009 р. 

ввела процедуру спільних рішень та порядок прийняття рішень 

кваліфікованою більшістю з питань легальної міграції, а також нову 

законодавчу базу з метою сприяння інтеграційним заходам. Крім того, 

звичайна законодавча процедура застосовується в політиці як по відношенню 

до нелегальної, так і по відношенню до легальної міграції, роблячи 

Європейський Парламент співавтором законопроектів на одному рівні з 

Радою Європи. Варто, однак, відзначити, що, в разі раптового напливу 

громадян третіх країн, тимчасові заходи приймаються Радою Європи 

виключно після консультації з Європейським Парламентом. 
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Лісабонська угода також уточнює, що ЄС поділяє свої повноваження в 

цій сфері з державами-членами, зокрема і в тому, що стосується кількості 

мігрантів, яким дозволяється легально вʼїхати до держави-члена з метою 

пошуку роботи (стаття 79 параграф 5 ДФЄС). Нарешті, Суд ЄС тепер має 

найширші повноваження у сфері міграції та притулку. «Глобальний підхід до 

теми міграції та мобільності», що був схвалений Єврокомісією у 2011 р., 

визначає загальні межі відносин Євросоюзу з третіми країнами в тому, що 

стосується міграції. Такий підхід спирається на чотири осі: вісь легальної 

міграції та мобільності, нелегальної міграції та торгівлі людьми, 

міжнародного захисту та політики надання притулку, а також максимізації 

впливу міграції та мобільності на процес розвитку. Основні права мігрантів 

стосуються багатогранної проблеми цього підходу. Глобальний підхід 

фокусується на регіональному і двосторонньому діалозі між країнами 

походження, транзиту та призначення. Одним із головних інструментів 

глобального підходу є можливість укладання «партнерства мобільності» з 

третіми країнами. Такі партнерські відносини містять у собі не тільки угоди 

про реадмісію, але ще ширше коло заходів, починаючи допомогою з метою 

розвитку, закінчуючи спрощенням процедури отримання тимчасової візи, а 

також заходами, спрямованими на сприяння круговій міграції та боротьбі з 

незаконною міграцією. 

Стокгольмська програма, яка була затверджена в грудні 2009 р. 

(«Відкрита та безпечна Європа, що служить своїм громадянам і захищає їх») 

та продовжувала Тамперську (1999 р.) і Гаазьку (2004 р.) багаторічні 

програми, завершилася в грудні 2014 р. У березні 2014 р. Єврокомісія 

оголосила нову заяву із заголовком «Відкрита та безпечна Європа: від теорії 

до практики», у якій представила свою майбутню програму розвʼязання 

питань, що стосуються внутрішніх справ. Відповідно до статті 68 ДФЄС 

«Договору Про діяльність Європейського Союзу», Європейська Рада надалі 

зафіксувала у своїх висновках, 26 і 27 червня 2014 р., «стратегічні керівні 

вказівки, що стосуються законодавчого та оперативного планування в межах 
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простору свободи, безпеки й правосуддя» на період 2014 – 2020 рр. [225] 

Безсумнівно, уже йдеться не про програму, а про керівні вказівки, які 

націлені на розповсюдження, застосування та встановлення відповідних 

юридичних засобів і заходів. Необхідно підкреслити важливість 

застосовування глобального підходу до процесу міграції з одночасним 

оптимальним використанням легальної міграції, забезпечуючи захист тих, 

хто його потребує, борючись з нерегулярною міграцією й ефективно 

захищаючи кордони. 

На основі пропозиції, представленої Європейською Комісією (План дій 

з 10 пунктів), держави-члени зобовʼязалися на 23 квітня 2015 р. 

якнайшвидше вжити заходів задля збереження життів та активної діяльності 

Євросоюзу в галузі міграції. Через декілька днів, 29 квітня, була схвалена 

резолюція Європейського Парламенту. Пізніше, 13 травня 2015 р., 

Єврокомісія опублікувала європейський порядок денний з питань міграції, де 

сформулювала наміри зробити міграцію центром своїх пріоритетів. Порядок 

денний пропонує термінові заходи задля подолання кризи в Середземному 

морі, а також заходи, які в будь-якому разі необхідно вжити протягом 

найближчих років для кращого керування міграційним процесом. 

У середньостроковій та довгостроковій перспективі Єврокомісія 

пропонує орієнтуватись за такими чотирма напрямками: зниження мотивації 

для нерегулярної міграції; управління кордонами, задля безпеки та порятунку 

життя; 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 у відношенні легальної міграції з одночасною модернізацією 

та переглядом режиму «блакитної карти» для визначення нових пріоритетів в 

політиці інтеграції та оптимізації переваг міграційної політики для осіб та 

країн походження, наприклад, роблячи відправлення грошових переказів 

дешевшим, швидшим і безпечнішим. 

Серед інших невідкладних заходів Єврокомісія терміново потроїла 
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наявні можливості й ресурси у 2015 – 2016 рр. для спільних операцій 

«Тритон» та «Посейдон», що проводяться прикордонною службою ЄС 

FRONTEX на підставі скоригованого бюджету на 2015 р. і нового 

оперативного плану «Тритон». Однак головним чином, Єврокомісія 

представила конкретні пропозиції щодо реалізації принципу взаємодопомоги, 

про що йдеться у статті 80 ДФЄС: по-перше, це тимчасовий механізм 

розподілу осіб, які потребують притулку, який завершиться до кінця 2015 р. 

реалізацією пропозиції постійного європейського режиму переселення в 

надзвичайних ситуаціях, повʼязаних із масовими напливами; і, по-друге, це 

програма переселення на рівні Євросоюзу для переміщених осіб, які 

беззаперечно мають необхідність міжнародного захисту в Європі. Ці 

пропозиції були схвалені Радою Європи 14-го і 22-го вересня 2015 р. 

Нарешті, у порядку денному пропонується розглянути в рамках Спільної 

політики безпеки й оборони (СПБО), можливість проведення операції в 

Середземному морі з метою знищення мереж нелегальних перевізників та 

боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів. 

На підставі порядку денного, Єврокомісія опублікувала 6 квітня 2016 р. 

основні напрямки діяльності щодо легальної міграції у доповіді з назвою 

«Реформа спільної європейської системи притулку та підтримка легальних 

шляхів до Європи». У ній описані основні моменти: огляд інструкції з 

використання блакитної карти; алучення підприємців-новаторів до співпраці 

в Євросоюзі; формування більш послідовної та ефективної моделі управління 

процесом легальної міграції на рівні Євросоюзу, головним чином, за 

допомогою перегляду наявної структури; зміцнення співпраці з основними 

країнами походження. 

Для створення загальної схеми, яка буде охоплювати весь спектр 

процесів міграції робочої сили до Євросоюзу, після деяких складнощів було 

застосовано нинішній підхід, який полягає в утвердженні секторального 

законодавства за категоріями мігрантів, для того щоб здійснювалася політика 

легальної міграції на рівні Євросоюзу. Директива ЄС 2009/50/EU про умови 
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вʼїзду і перебування громадян третіх країн з метою працевлаштування 

висококваліфікованих фахівців, вводить так звану «блакитну картку ЄС», 

швидку процедуру видачі спеціального дозволу на проживання та роботу, з 

більш привабливими умовами, завдяки яким громадяни третіх країн можуть 

бути працевлаштовані в якості висококваліфікованих фахівців у державах-

членах. Перший звіт про її реалізацію був опублікований у травні 2014 р. 

Надалі Єврокомісія запропонувала переглянути поточний режим, який 

насправді не діє тільки в дуже небагатьох державах-членах. Директива ЄС 

2011/98/ЕU (директива про єдиний дозвіл на проживання та роботу) визначає 

загальну спрощену процедуру для громадян третіх країн, які претендують на 

проживання та роботу в державах-членах, а також загальний набір прав для 

мігрантів, які легально проживають у державах-членах. 

Директива ЄС 2014/36/ЕU, яка була схвалена в лютому 2014 р., 

регулює умови вʼїзду та перебування громадян третіх країн з метою 

влаштування на сезонну роботу [240]. Максимальний період, протягом якого 

ці сезонні трудівники-мігранти можуть тимчасово залишатися задля 

здійснення своєї трудової діяльності на території Євросоюзу на законних 

підставах, становить від пʼяти до девʼяти місяців (залежно від держави-

члена). Цей термін водночас залежить від змін пір року, а також необхідності 

зберігання основного місця проживання в третій країні. Директива уточнює, 

також права, якими можуть користуватися такі трудівники-мігранти. 

Директива ЄС 2014/66/EU щодо умов вʼїзду та перебування громадян третіх 

країн була затверджена 15 травня 2014 р. [241]. З уведенням в дію цієї нової 

директиви, не пізніше 29 листопада 2016 р., комерційні компанії отримають 

спрощені умови для здійснення міжнародного переміщення працівників 

керівної ланки, кваліфікованих співробітників та співробітників нижчої 

ланки до філій або їх дочірніх компаній у Європейському Союзі. Перший звіт 

про реалізацію цієї директиви очікується не пізніше листопада 2019 р. 

25 березня 2013 р., Єврокомісія представила пропозицію 

(COM(2013)0151) стосовно директиви, яка поліпшує чинні законодавчі 
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важелі, що застосовуються до громадян третіх країн, які прагнуть вʼїхати до 

ЄС з метою навчання або досліджень (Директиви 2004/114/EU та 

2005/71/EU). Новий текст Директиви 2016/801/EU, затверджений 11 травня 

2016 р., і оцінка якості його застосування повинні бути представлені не 

пізніше 23 травня 2023 р. [303]. 

ЄС, водночас, веде переговори та укладає угоди про реадмісію з 

країнами походження та транзиту з метою повернення нерегулярних 

мігрантів, а також співпрацює з цими країнами у сфері боротьби з торгівлею 

людьми. Ці угоди передбачають взаємні зобовʼязання в рамках співпраці між 

ЄС та його партнерами з третіх країн. У результаті завершення переговорів, 

набрали чинності договори з наступними країнами: Гонконгом, Макао, Шрі-

Ланкою, Албанією, Росією, Україною, Боснією і Герцеговиною, колишньою 

югославською республікою Македонією, Чорногорією, Пакистаном, Сербією, 

Молдовою, Грузією, Вірменією, Азербайджаном та Республікою Кабо-Верде. 

У лютому 2014 р. Європарламент дав згоду на укладення угоди про 

реадмісію з Туреччиною, який, як наслідок, був підписаний 16 грудня 2014 р. 

Згодом, по завершенню терміну дії цієї угоди, 16 березня 2016 р. було 

підписано нову угоду між Євросоюзом та Туреччиною, що стосується, 

головним чином, повернення до Туреччини всіх нерегулярних мігрантів, які 

прибувають у Грецію з 20 березня 2016 р. і після, водночас у відношенні 

сирійців діє угода про переселення. 

Європейський парламент активно підтримує формування європейської 

політики в галузі міграції. Що стосується прийняття громадян третіх країн, 

пропонується розвиток правових засобів, і зокрема заходів, спрямованих на 

послаблення стимулів нерегулярної міграції. У своїй резолюції від 

25 листопада 2009 р., щодо Стокгольмської програми, Європейський 

парламент закликав підтримати політику інтеграції, міграції та надання 

притулку, виказуючи повну повагу до основних прав людини, ще раз 

засудивши подальшу підтримку політики колективної висилки до країн, де не 

поважають права людини. Європейський парламент підкреслив важливість 
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постійно сприяти розвʼязанню проблем найбільш уразливих груп, таких як 

біженці та неповнолітні. Після вступу в силу Лісабонського договору, 

Парламент бере активну участь у затвердженні нового законодавства про 

міграцію. Наприклад, його роль була особливо важливою під час підготовки 

та затвердження Директив «Повернення» та «Разового дозволу на тимчасове 

проживання». 

У відповідь на збільшення потоку мігрантів біля середземноморських 

берегів Євросоюзу і на зростання кількості корабельних аварій починаючи з 

кінця 2013 р., 17 грудня 2014 р. Європарламент прийняв резолюцію щодо 

ситуації в Середземному морі та необхідності цілісного підходу до проблеми 

міграції. Від імені Європейського Союзу, Європарламент надав вказівку 

Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) 

підготувати доповідь щодо ініціатив. Проект доповіді був прийнятий 

Європарламентом 12 квітня 2016 р. Ця доповідь, що торкається проблеми, 

яка стає дедалі все більш актуальною, спрямована на забезпечення в 

Європейському парламенті загального простору для майбутніх обговорень, 

що особливо стосуватимуться комплексу заходів, який був оголошений 

Європейською комісією на березень 2016 р., щодо надання притулку та 

економічної міграції. 

Таким чином, 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. Встановлено, що 

характер міграційної політики ЄС має яскраво виражені ситуативні ознаки. 

Зʼясовано, 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. 
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2.2. Концептуальні засади міграційної політики Республіки Кіпр 

Кіпр пережив дві класичні хвилі міграції у своїй новітній історії. 

Перша була повʼязана з масштабною міграцією кіпріотів за кордон на 

початку ХХ ст. в пошуках роботи й кращих стандартів життя; а пізніше, в 

період 1960 – 1975 рр., особливо після турецького вторгнення на острів в 

1974 р., – у такі країни, як Великобританія, США та Австралія. Однак в 

останні двадцять років ці тенденції пішли на спад і мала місце сильна хвиля 

внутрішньої міграції, перш ніж Кіпр приєднався до ЄС. Це стало можливим 

завдяки поступовій лібералізації ринків праці Європейського Союзу в 1990-х 

роках, а надалі – у країнах ЄС, що приєдналися до ЄС пізніше. Факти, 

представлені в статті, показують, що не тільки відносно бідні країни, такі як 

Шрі-Ланка, Філіппіни, Болгарія чи Румунія, є важливим джерелом 

внутрішньої міграції на Кіпрі. Інші, більш забезпечені країни, такі як Греція, 

Великобританія та Росія, також є важливими джерелами внутрішньої 

міграції для Кіпру в останні роки. 

Таким чином, у той час як економічні фактори відіграють важливу 

роль в міграційних потоках, інші фактори також присутні. Розглянемо 

міграційні потоки, що базуються на цих характеристиках – економічних і 

неекономічних, які приводять в рух динаміку внутрішньої міграції на Кіпрі. 

Без сумніву, міжнародні міграційні потоки, як правило, є відносно 

нестабільними з плином часу. Обсяг, походження і напрямок мігрантів 

можуть суттєво відрізнятися в короткостроковій і довгостроковій 

перспективі. У випадку з Кіпром, чиста міграція була позитивною, так, як на 

початку 1980-х років. Чиста міграція визначається як різниця між 

внутрішньою міграцією (або імміграцією – люди з-за кордону, які 

приїжджають жити на Кіпрі) та зовнішньою міграцією (або еміграцією – це 

люди, які з Кіпру переїжджають за кордон) (CYSTAT, демографічний звіт 

2008 р.) [237]. 
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У таблиці 2.1 представлені загальні міграційні рухи з Кіпру та на нього 

за період 2000 – 2008 рр., які підраховані статистичною службою Республіки 

Кіпр (CYSTAT, демографічний звіт 2008 р.). 

Варто також відзначити, що високий рівень чистої міграції 

простежувався з 2003 по 2007 рр. Можна було б співвіднести неабияке 

зростання зі вступом Кіпру до Європейського Союзу у 2004 р. 

 

Таблиця 2.1 

Міграційний рух, Республіка Кіпр, 2000 – 2008 рр. [254] 

Рік Всього мігрантів 
Всього 

емігрантів 
Чиста міграція 

Різниця чистої 

міграції 

2000 12764 88041 +3960 +5,7 

2001 17485 128351 +4650 +6,6 

2002 14370 74851 +6885 +9,7 

2003 16779 44371 +12342 +17,1 

2004 22003 62791 +15724 +21,3 

2005 24419 100031 +14416 +19,0 

2006 15545 68741 +8671 +11,2 

2007 19142 117521 +7390 +9,4 

2008 14095 105001 +3595 +4,5 

 

Таблиця 2.2 представляє топ-10 «відправлень» до Кіпру з країн у 

всьому світі. Так, Греція, Сполучене Королівство, Шрі-Ланка та Росія 

традиційно входять до п’ятірки країн «відправлення». Серед них Греція має 

найвищий рівень міграції до Кіпру, і цей факт можна віднести до сильних 

культурних і мовних зв’язків між двома країнами. Що стосується держав-

членів ЄС, окрім зазначених Греції й Великобританії, двома іншими 

важливими країнами «відправлення» протягом багатьох років є Болгарія і 

Румунія. Стосовно українських мігрантів, дані, які показує таблиця, свідчать 

про те, що ще у 2000 р. кількісно вони входили до десяти країн, що 
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найбільше були представлені в мігрантській картині Кіпру. Але в пізніші 

роки їх кількість зменшилася, і це можна повʼязувати із покращенням життя 

українців на початку ХХІ ст. 

Таблиця 2.2 

Довгострокова імміграція на Кіпр із країни проживання [254] 

 2000 р. 2003 р. 2005 р. 2008 р. 

 Країна 

Кількість 

мігрантів Країна 

Кількість 

мігрантів Країна 

Кількість 

мігрантів Країна 

Кількість 

мігрантів 

 Греція 3130 Греція 4971 

Вел. 

Британія 5235 Греція 1861 

 

Вел. 

Британія 2070 

Вел 

Британія 2870 Греція 5015 Румунія 1197 

 РФ 913 РФ 1908 Польща 1625 Філіппіни 1191 

 Шрі-Ланка 713 Шрі-Ланка 654 Шрі-Ланка 1278 

Вел. 

Британія 1170 

 США 434 Філіппіни 515 РФ 1257 Болгарія 798 

 Болгарія 418 Болгарія 436 Словаччина 1124 Шрі-Ланка 554 

 Україна 354 ПАР 426 Філіппіни 918 Польща 504 

 Китай 306 Сирія 366 Румунія 614 РФ 339 

 Філіппіни 289 Китай 359 Германія 525 Германія 246 

 Індія 272 США 292 США 474 Франція 219 

 

Безсумнівно, приплив іноземців до Кіпру в якості відвідувачів і 

туристів, в основному європейців, які оселилися на Кіпрі після виходу на 

пенсію, – не нове явище. Проте величезна кількість відвідувачів острова 

оцінюється приблизно в 3 мільйони на рік, це нове явище потрібно 

проаналізувати як таке і повʼязати з припливом мігрантів-робітників. Кіпр 

протягом десятиліть 1940 – 1970 рр. був експортером мігрантів, в основному 

у Великобританію, а такох і в інші країни та на континенти (Австралія, 

Африка, Америка і т.ін.). Після 1974 р. еміграція з Кіпру тривала, а вже з 

1990 р. кількість іммігрантів на Кіпр перевищила число емігрантів. 
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У контексті цього аналізу потрібне розʼяснення щодо використання 

термінології, тому що надається перевага терміну «працівник-мігрант», на 

відміну від терміну «іноземний працівник». Згідно з офіційною 

термінологією й міжнародними договорами, ратифікованими Республікою 

Кіпр, термін «міграція» належить до руху населення, тимчасово або 

постійно, заради праці, з фінансових, особистих або інших причин. Особлива 

категорія людей, які змушені рухатися або тому, що переслідуються через 

політичні, релігійні чи інші переконання, або через національну, етнічну та 

соціальну приналежність, називаються «політичні біженці». Безсумнівно, 

відмінність між «політичними» біженцями й «економічними» мігрантами 

піддається серйозній критиці, враховуючи, що коріння їх повʼязане, у той час 

як поділ між політичною, соціальною та економічною мотивацією є завжди 

спірним, туманним і часто надуманим. Крім того, соціально-економічні 

причини є поштовхом для міграції. 

Отже, як уже було зазначено, 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 по 

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 вісімдесятих років ситуація змінилася 

кардинально, і Кіпр став реципієнтом робочої сили з різних країн. 

Міграційна політика Республіки Кіпр сформувалася в 90-і 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, що 

становило майже 10 % всього населення Кіпру (вільної південної частини 

острову). Більшість мігрантів зайнято в домашньому господарстві, у сфері 

обслуговування (туризм, торгівля), легкій промисловості, сільському 

господарстві та будівництві. Також, слід зазначити, що за даними Кіпрської 

статистичної служби кількість нелегальних мігрантів коливається від 10000 
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до 30000 осіб. До них відносяться вихідці зі Східної Європи (болгари, 

румуни, вихідці з колишньої Югославії, росіяни, українці, молдавани, а 

також грузини), з Південно-Східної Азії (головним чином, жінки з Філіппін, 

Шрі-Ланки, Індії, Пакистану), а також із Китаю, арабських країн (Сирія, 

Ліван, Іран та ін.) [283]. 

Причиною такого притоку іноземної робочої сили до Кіпру став 

швидкий розвиток економіки Республіки Кіпр наприкінці сімдесятих та в 

середині вісімдесятих років двадцятого сторіччя, що призвів до збільшення 

кількості робочих місць, які неможливо було задовольнити на національному 

рівні. Урядова політика щодо працевлаштування іноземних мігрантів була 

достатньо жорсткою: іноземець мав можливість працевлаштуватися лише у 

випадку, якщо на робоче місце не претендував громадянин Кіпру. Дозвіл на 

працевлаштування надавався лише таким іноземним громадянам, які мали 

такі знання та навички, яких не мали громадяни Кіпру. Навіть якщо це 

стосувалась робітничих професій, бо після інтервенції турків на територію 

Республіки Кіпр у липні 1974 р. понад 200000 греків-кіпріотів стали 

біженцями, залишивши свої домівки на окупованій території північного 

Кіпру, та вимушені були працевлаштовуватися на дешевому ринку праці на 

території південного Кіпру. 

На початку девʼяностих років ХХ ст. економічний розвиток острова 

дещо 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, призвели до «імпорту» робочої сили до Кіпру. Також у той час 

відбулася і зміна керівництва країною. Тоді з адміністративних причин усі 

мігранти розподілялись на дві категорії. До першої категорії належали 

мігранти, які були зайняті у сфері економічної діяльності та яким надавався 

дозвіл на роботу від Міністерства праці Республіки Кіпр, до другої належали 

мігранти, яким не був потрібен спеціальний дозвіл, а за їх перебування в 

країні відповідало Міністерство внутрішніх справ. Період перебування з 
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метою працевлаштування на Кіпрі був на початку визначений на 2 або 4 

роки. Так, наприклад, музикант, що працював у готелі, мав право працювати 

у країні 2 роки, потім повернутися додому, а після тримісячного перебування 

на батьківщині міг знову повернутися та працювати на Кіпрі. А сезонні 

робочі мали право працювати не більше трьох місяців за спеціальним 

дозволом Міністерства праці. Приїзд та перебування мігрантів у Республіці 

Кіпр регулюється законом «Про іноземців та міграцію», який змінювався 

декілька разів. 

Тут також слід схарактеризувати зовнішні фактори, які сприяли 

притоку іноземців до Кіпру протягом двадцятого сторіччя: 

− У період 1965 – 1975 рр. багато кіпріотів, переважно чоловіків, 

навчалися в університетах Східної Європи, в СРСР, Румунії, 

Чехословаччини, де більшість із них одружувалась та поверталася додому з 

іноземцями, що перебували з ними в шлюбі. Ці іноземці, більшість з них 

жінки, дуже швидко інтегрувалися до кіпрської спільноти. 

− У 80-і рр. ХХ ст. багато арабів (з Лівану, Палестини та інших країн) 

прибули до Кіпру внаслідок трагічних подій у Бейруті. То, звісно, не були 

робочі мігранти, більшість із них були заможні або бізнесмени. Вони швидко 

адаптувалися в гнучкому економіко-фінансовому середовищі Кіпру з його 

офшорними можливостями. Деякі з цих мігрантів залишилися на острові, 

інші повернулися до своїх країн після закінчення військових дій. 

− У 90-і рр. ХХ ст. представники бізнес-середовища, а також 

представники робочих професій східноєвропейських країн (що утворилися 

після колапсу СРСР – у більшості росіяни – та після розпаду Югославії, 

Болгарії, Румунії) прибули до Кіпру, чому, перш за все, сприяла спільна 

православна віра. Деякі з них, високоосвічені люди, отримали посади в 

офшорному секторі та оселилися на Кіпрі з тимчасовим правом на 

перебування до тих пір, доки працює компанія-роботодавець [280]. 

Тут також слід розглянути зовнішні фактори, які сприяли притоку 

іноземців до Кіпру на початку 90-х рр. ХХ ст.: 
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− Політичний розвиток країн, які входили до складу Радянського 

Союзу, а також дуже слабка економіка та низький рівень життя – це сприяло 

надходженню мігрантів з цих нових країн до Кіпру. Крім того, велика 

кількість понтійських греків з Кавказу, які отримали грецьке громадянство 

або картку іноземця грецького походження, отримали можливість мігрувати 

до Кіпру як до країни, що є грецьким осередком, з практично відсутнім 

формальним підходом щодо компатріотів. А також війна у Перській затоці, 

кризи країн Перської затоки, неспокійна ситуація у відносинах Ізраїлю та 

Палестини – усе це сприяло відтоку біженців та інших іммігрантів з 

вищевказаних країн до Кіпру. 

− До вступу до ЄС Кіпр був єдиною країною, яка дозволяла 

громадянам України безвізовий вʼїзд. Це дозволило тисячам українців 

мігрувати до Кіпру та заснувати офшорний бізнес. Тільки після вступу до ЄС 

вʼїзд та перебування українців дещо ускладнилися, але, у порівнянні з 

іншими країнами, так і залишилися більш ліберальними. Крім того, українці, 

що прибули до Кіпру в девʼяностих, оформили право на тимчасове 

перебування на острові й тепер його лише переоформлюють. 

Загалом, як і до 1990 р., політику працевлаштування іноземців на Кіпрі 

можна характеризувати як достатньо толерантну та гнучку. Однак 

перебування іноземних мігрантів сприймається як тимчасове явище, тому що 

вони не були інтегровані в суспільне та політичне життя країни. Таким 

чином, можна відокремити три основні проблеми щодо становища мігранта: 

1) відсутність цілісної довготермінової програми щодо 

довготривалого перебування іноземців, яка б базувалася на всебічному 

аналізі тогочасного становища мігранта та його перспектив у кіпрському 

суспільстві; 

2) відсутність законодавчої бази та механізму контролю виконання 

та дотримання вимог щодо організації та умов праці, та як результат цього – 

відокремлення мігрантів як на ринку праці, так і загалом у суспільному житті 

Республіки Кіпр; 
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3) відсутність бажання політичних сил щодо інтеграції мігрантів до 

кіпрського суспільства на умовах рівноправʼя за принципом збереження їх 

індивідуальності, культури та суспільної рівності. 

Отже, як було зазначено вище, у 90-і рр. ХХ ст. дозволи на роботу 

мігрантам, теоретично, видавалися на таких самих умовах, як і громадянам 

Республіки Кіпр, як це було передбачено положеннями чинного трудового 

законодавства та законодавства щодо соціального захисту населення. Цей 

принцип було затверджено в договорі за участі трьох сторін: урядом, 

організацією роботодавців та профспілок у 2001 р. 

У реальному житті, згідно з підсумками роботи першого Форуму 

працівників-іноземців, який відбувся 8 жовтня 2003 р., принципів 

рівноправʼя в суспільстві не дотримувалися. Найголовніші підсумки форуму 

такі: 

− порушення прав іноземних робітників стало правилом, а не 

випадковим явищем, отже ця проблема є такою, що хвилює, особливо у тих 

сферах праці, де зовсім відсутні профспілки; 

− актуальним є питання медично-лікувального забезпечення 

мігрантів, а також питання соціального захисту в країнах походження 

мігрантів; 

− правила приймання на роботу, умови праці, а також деякі чинні 

положення скорочують доходи іноземних робочих, так, наприклад, зарплатня 

майже 10 000 хатніх робітниць характеризується як занадто низька, таким 

чином, порушується трудове законодавство, а також права людини; 

− наявною є повна відсутність механізмів контролю щодо виконання 

норм та вимог колективних договорів та трудового законодавства.  

Тут необхідно підкреслити, що організація роботодавців Кіпру 

підтримує незалежну політику щодо працевлаштування іноземців, тому що 

це скорочує їх витрати на робочу силу, отже, «імпорт іноземної робочої 

сили» є вигідним. Також, оскільки урядова політика щодо працевлаштування 



 98 

мігрантів є дуже гнучкою та тимчасовою, сторона роботодавців має 

можливість порушувати принцип рівної експлуатації робочої сили [236].  

Що стосується діяльності профспілок Кіпру, тут слід зазначити, що в 

період 90-х рр. ХХ ст. вона мала характер «оборонної» щодо іноземних 

мігрантів, навіть ксенофобії. Так, наприклад, Демократична федерація 

робочих Кіпру, яка була заснована в 1962 р., підтримувала таку позицію, що 

зростання безробіття на Кіпрі було зумовлено прибуттям іноземних 

мігрантів. Однак надалі цю думку було змінено на більш позитивну, з 

урахуванням принципів рівноправ’я та інтеграції іноземців до ринку праці та 

до суспільного життя, але ж за умови, якщо їх чисельність буде обмежена. 

Майже відсутність професійних об’єднань іноземних робочих 

зумовлена такими причинами: 

− відсутність традиції діяльності профспілок у деяких сферах 

економіки, як, наприклад, у сільському господарстві; 

− протистояння з боку роботодавців; 

− політична бездіяльність щодо виконання вимог у сфері зайнятості 

іноземних робочих, які були висвітлені в договорі на форумі в 2001 р.; 

− труднощі щодо реєстрації сезонних робочих у фахові обʼєднання. 

Однак характерним явищем в останні роки стала зміна 

загальносуспільної думки про те, що немає нелегальних робітників, але є 

нелегальні роботодавці. Більш того, кіпрське суспільство нарешті 

усвідомило, що якість праці іноземців краще, тому й вибір робочих місць для 

них є більшим [236]. 

Що стосується процедури надання притулку, Республіка Кіпр 

поступово імплементувала загальноєвропейські норми. Женевська конвенція 

1951 р. встановила, що біженцем є особа, яка знаходиться за межами країни 

походження або звичайного місця проживання та має цілком обґрунтовані 

побоювання стати жертвою переслідувань за ознаками раси, релігії, 

національності, належності до певної соціальної групи або політичних 

переконань. Через добре обґрунтований страх переслідування біженець не 
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може або не хоче жити чи повертатися на батьківщину. Біженець не має 

вибору, тому виїздить із країни. Таким чином, як тільки він / вона просить 

про надання притулку та захисту, країна, що приймає, бере на себе 

відповідальність за розгляд його / її запиту. Основними міжнародними 

документами біженців є Женевська конвенція від 28 липня 1951 р., яка була 

ратифікована Кіпром 16 травня 1963 р., та відповідний Нью-Йоркський 

протокол від 31 січня 1967 р., який також був ратифікований Республікою 

Кіпр 9 липня 1968 р. Після входження Кіпру до ЄС велика частина питань 

щодо притулку регулюється директивами Союзу. Відповідні директиви були 

введені в Національне законодавство, зокрема: 

− Положення 343/2003 про критерії та механізми визначення 

держави-члена, яке несе відповідальність за розгляд клопотання про надання 

притулку, що було подано одній державі-члену громадянами третіх країн – 

було введене до Національного законодавства Республіки Кіпр у 

2004 р. [232]; 

− Положення 2725/2000 про створення Eurodac для порівняння 

відбитків пальців для ефективного застосування Дублінської конвенції – 

було введене до Національного законодавства у 2004 р. [231]; 

− Директива 2005/85/ЄС про мінімальні вимоги держав-членів щодо 

надання та зняття статусу біженця – введена в Національне законодавство в 

листопаді 2009 р. [229]; 

− Директива 2004/83/EC, що встановлює мінімальні правила щодо 

вимог, які предʼявляються до громадян третіх країн або осіб без 

громадянства статусу біженця або осіб, які, з інших причин потребують 

міжнародного захисту, а також за змістом цього механізму – була введена в 

Національне законодавство в липні 2007 р. [228]; 

− Директива 2003/9/ЄС про мінімальні стандарти щодо отримання 

притулку для шукачів притулку – була введена у Національне законодавство 

у 2005 р. [227]; 
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− Директива 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 р. про мінімальні 

стандарти надання тимчасового захисту в разі масового припливу 

переміщених осіб та заходи, що сприяють балансу зусиль між державами-

членами в прийнятті таких осіб і взятті відповідальності за наслідки – була 

введена в національне законодавство у 2004 р. [226]. 

Як вже зазначалося, Закон про біженців був прийнятий у 2000 р. та 

неодноразово змінювався надалі, щоб включити відповідну нормативно-

правову базу. Він передбачав таке: якщо заявка на притулок відхилена в 

першій інстанції, заявник має право звернутися до адміністрації з розгляду 

статусу біженця протягом 20 днів. Орган контролю над біженцями, 

створений на підставі Закону про біженців та рішенням Ради міністрів, 

розглядає заяви другої інстанції про осіб, які шукають притулку, якщо їз 

заяви були відхилені Службою притулку (Міграційною службою) в першому 

розгляді. Орган з контролю над біженцями також забезпечений офіцерами, 

які були належним чином підготовлені для розгляду вимог щодо статусу 

біженця та інших форм міжнародного захисту. Якщо орган з контролю над 

біженцями відхиляє заявку на надання притулку, заявник має право 

звернутися до Верховного суду Республіки Кіпр протягом 75 днів. 

Слід підкреслити, що економіка Республіки Кіпр не може 

функціонувати без допомоги ззовні. Власного населення Республіки Кіпр не 

вистачає для обслуговування іноземних туристів, іноземного капіталу, отже, 

працевлаштування іноземців є неминучим. Що стосується питань безпеки у 

сфері міграційної політики, захисту прав людини, Республіка Кіпр 

адаптувала національне законодавство до норм Європейського Союзу. 

Існуюча література про європеїзацію Республіки Кіпр показує, що в 

усіх сферах політики до і після вступу Кіпру в ЄС відбулися глибокі зміни. 

Зокрема, про це свідчать дослідження К. Фізерстоуна, Г. Казаміаса, 

А. Сепоса тощо [290]. Було започатковано Кіпрську Академію державного 

управління та відкрито Офіс Омбудсмена в 1991 р., був відчутним також тиск 

на зміни в соціальній політиці. Усі дослідження окреслюють необхідність 
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участі Кіпру у формуванні спільної міграційної політики ЄС в основному 

через його стратегічну позицію та проблеми з Туреччиною і підкреслюють 

готовність адаптуватися до європейського середовища. Гнучкий дискурс 

щодо європеїзації у всіх сферах політики, починаючи від зовнішньої 

політики до економічної політики та реформи державного управління, також 

є загальним спостереженням у всіх дослідженнях. Європеїзація є 

двосторонньою процедурою від ЄС до держав-членів та від країн-членів до 

ЄС, у першу чергу можна стверджувати, що у випадку Кіпру всі факти 

показують, що європеїзація – це більше процес зверху вниз, а не процес 

знизу вгору. Це подібна ситуація для всіх нових держав-членів, та ще більше 

для Кіпру, з огляду на розміри країни. Проте, як показують дослідники, Кіпр 

має сильний політичний порядок денний щодо кіпрської проблеми й, хоча 

ЄС впроваджує свою політику, Республіка також зуміла впливати на 

обʼєднання, актуалізувавши проблеми відновлення єдності острова в чинній 

політичній повістці спільноти [268]. 

Можна стверджувати, що вплив ЄС на країни, які бажають вступити до 

організації, є ще більш драматичним і проникливим, ніж у старих державах-

членах. Наприклад, А. Сепос показує, як центральна державна адміністрація 

Кіпру змінювалася фазами з першого етапу, починаючи з 1972 р., коли було 

підписано угоду про асоціацію між Кіпром та ЄС [290, с. 13]. Кіпр влучно 

демонструє, що впровадження політики ЄС починається задовго до повного 

членства в ЄС та в галузях політики, які не входять до acquis communautaire. 

Наплив до Республіки Кіпр 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. до 

наших днів зʼявляється 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, перш за все, виділяються структурні, 

інституційні та політичні перешкоди для їх рівноправної участі в 
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громадському житті Кіпру. Процес натуралізації робітників-мігрантів; 

порушення прав робітників південно-східно-азіатського походження, що 

працюють у якості прислуги; гендерний аспект, расова дискримінація, 

проблеми молоді, проблеми освіти, полікультурності, расизму та міграції – 

все це дає широкі підстави для аналізу положення мігрантів на Кіпрі, а також 

перешкод, що стоять на шляху до їх участі в громадському житті, вступу до 

профспілок та інтеграції до активної громадської діяльності. 

Уже в 1999 р. кіпрський дослідник Н. Триміклініотис починає вивчати 

процес націоналізації тимчасових робітників або «іноземної» робочої сили на 

Кіпрі, у країні, що традиційно виступала країною походження мігрантів, але 

останнім часом 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 в 

тристоронньому договорі, робітники-мігранти мають такі ж права на 

працевлаштування, що й кіпріоти. Виникло, однак, декілька проблем у 

розумінні цієї угоди. Нестача належної законодавчої бази для розвʼязання 

потенційних проблем, а також велика кількість внесених змін стали 

результатом того, що рішення приймалися із поспішністю через тиск засобів 

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

громадянство для мігрантів, а також критикується помилкове 

недооцінювання важливості набуття мігрантами, що давно проживають на 

території країни, громадянства [305]. 

Кіпр занадто малий, щоб поглинути велику кількість іноземних 

робітників, також є напівпрезидентською окупованою країною, яка 

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

вирішена на основі інтеграції мультикультурної політики в суспільство через 

політику й інститути. 

Стаття 28 (1) Конституції Кіпру говорить: «Всі люди рівні перед 

законом, судом і мають право на рівний захист і лікування» [294]. Крім того, 
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стаття 28 (2) Конституції Кіпру гарантує здійснення економічних, соціальних 

і культурних прав усіх осіб і передбачає, що кожна людина користується 

всіма правами й свободами, передбаченими Конституцією, без будь-якої 

прямої або непрямої дискримінації щодо будь-якої особи на основі 

спільності, раси, релігії, мови, статі, політичних чи інших переконань, 

національного або соціального походження, народження, кольору шкіри, 

багатства, соціального класу або якоїсь іншої причини, якщо Конституція 

сама не передбачає її. Стаття 11 Конституції передбачає затримання 

іноземців з метою депортації або екстрадиції. Стаття 13 передбачає свободу. 

Всі статті, які стосуються прав людини, що містяться в частині II кіпрської 

Конституції (статті 6 – 35), а також прав, передбачених Європейською 

конвенцією про захист прав людини, мають виконуватися таким чином, щоб 

не тягнути за собою дискримінації. Принцип рівності й заборона 

дискримінації є частиною статті 28. 

У Частині II Конституції перераховані «Основні права і свободи», 

включаючи дослівне і в деяких випадках розширення тлумачення прав і 

свобод, що захищаються Європейською конвенцією про захист прав людини 

й основних свобод. Основні права і свободи Частини II Конституції чітко 

гарантовані, щоб «у всіх», або «всіх інших осіб», або «кожного окремо» без 

відмінностей чи диференціації між громадянами та негромадянами 

Республіки, або між громадянами Республіки, що належать до грецької чи 

турецької громади, без дискримінації або диференціації внаслідок 

приналежності до громади або релігії, або національності тощо[294]. 

Стаття 30 частини II Конституції гарантує право на оскарження перед 

судом в якості одного з основних прав і свобод. Стаття 32 говорить, що ніщо 

в Частині II Конституції не виключає можливості Республіки регулювати 

законом будь-яке питання, що відноситься до іноземців, відповідно до норм 

міжнародного права, без ігнорування того факту, що принцип рівності й 

недискримінації слід застосовувати, згідно з частиною Конституції, яка має 

справу з правами людини в повній мірі для тих, хто не є громадянами. У 
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всякому разі, міжнародні конвенції, ратифіковані Республікою, включають 

положення, що гарантують права для всіх, незалежно від етнічного чи 

расового походження, а також незалежно від того, чи є вони громадянами, 

або мігрантами, або іноземцями-відвідувачами. 

Дванадцятий протокол до Конвенції про захист прав людини й 

основних свобод, ратифікованої Урядом Республіки Кіпр 04 жовтня 2002 р., 

передбачає загальну заборону дискримінації: «здійснення будь-якого права, 

наданого законом для забезпечення дискримінації за будь-якою ознакою, 

наприклад, за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 

чи інших переконань, національного або соціального походження, 

підключення до національних меншин, майнового стану, народження або за 

іншою ознакою». Цей закон набув чинності 1 грудня 2002 р. [235] Конвенція 

про дискримінацію (в галузі праці та занять (МОП № III) 362 UNTS 31, 

ратифікована і включена в якості закону 3/1968, забороняючи у статті 1(а), 

будь-яке розрізнення, виняток або перевагу, що робиться за ознакою раси, 

кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, національного 

походження чи соціального походження, що призводить до ліквідації або 

скорочення рівних можливостей чи поводження в галузі зайнятості або в 

процесі роботи [236]. 

До 1 травня 2004 р. не було ніякого всеосяжного 

антидискримінаційного законодавства, як зазначено в другій доповіді ЄКРН 

на Кіпрі. Водночас, у доповіді Європейської комісії у 2002 р. під назвою «З 

питання про права людини і захист меншин» зазначається, що «Кіпр 

продовжує поважати права і свободи людини і йде важливою дорогою, яка 

має привести до перемоги в боротьбі з дискримінацією» [236]. 

Закон про Громадянство, згідно з прийнятою у 1960 р. Конституцією та 

Актом про Громадянство Республіки Кіпр, має дуже вузьку сферу 

застосування та не дозволяє набути громадянство в інший спосіб, ніж через 

народження або шлюб. Таким чином, жінки іноземного походження, 

одружені з чоловіками кіпріотами, через один рік по одруженню набувають 
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статусу «резидента», що не є повним громадянином; проте вони можуть 

подавати заяву на набуття громадянства, тоді як їх діти мають право на 

громадянство від народження. Іноземцям некіпрського походження, що 

працюють на Кіпрі, необхідно чекати до десяти років, щоб мати право на 

подання клопотання на набуття громадянства, і навіть тоді це право їм не 

гарантовано, а залишається прерогативою Ради Міністрів. Подвійне 

громадянство не заборонене на Кіпрі, але це не стає в нагоді, коли питання 

стосується набуття саме кіпрського громадянства [216]. 

Кіпрські високопосадовці не вважали за потрібне надавати мігрантам 

громадянство, тому що ті розглядалися як «тимчасові мешканці» та були 

частиною «перехідного періоду». Той факт, що кіпрська проблема, яка вже 

понад 43 роки турбує кіпрське суспільство, що прагне справедливості та 

відновлення територіальної цілісності після військового вторгнення 

Туреччини, залишається невирішеною та вважається «національним 

пріоритетом», впливає на небажання кіпрських посадовців змінити 

демографічну ситуацію, надавши громадянство жителям не кіпрського 

походження. Погляди в політичних партіях Республіки різняться від 

«прагматичного», коли робітники мігранти вважаються тимчасовими 

безробітними в пошуках роботи, до думки, що їх взагалі тут не мало бути 

ніколи. 

Необхідно також розглядати ще два додаткових фактори: політика 

держави щодо мігрантів та питання расової дискримінації не лише як 

ідеології, але і як кіпрської дійсності. Посадовці головних політичних партій 

докладали мало зусиль до поліпшення прав мігрантів. Насправді ця політика 

змін щодо надання «іноземним» робітникам дозволу на проживання з самого 

початку розглядалася як тимчасове явище. Покращення прав мігрантів 

розглядалося як заохочення їх залишитися на триваліший термін. 

Кіпрські дослідники П. Триміклініотис та П. Пантелідес говорять про 

«дискримінаційні обрії Кіпру», зосереджуючись на етнічній дискримінації на 

ринку праці. Вони зазначають, що всупереч різноманітним програмним 
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документам, чинним постановам та законам, що гарантують рівноправне 

відношення незалежно від етнічної, расової або іншої приналежності, існує 

вагоме свідчення того, що в обох цих сферах, як і в інших, існують значні 

відхилення в ставленні до груп мігрантів та осіб іншого етнічного 

походження. Треба зазначити, що існує мало досліджень щодо дискримінації 

на Кіпрі, але з тих небагатьох свідчень, що існують (офіційні доклади та 

незалежні дослідження), можна зробити висновок, що мають місце численні 

випадки дискримінації. Отже, виникають сприятливі обставини для 

подальшого вивчення тих механізмів та прихованих причин, що призводять 

до виникнення дискримінації. На сьогодні на Кіпрі, згідно з фактичним 

поділом острова в 1974 р., головними обʼєктами расового зловживання, 

насильства та дискримінації, одним словом, расизму, стають ті, кого ми 

називаємо «підлеглими іммігрантами» (тобто мігрантами-робітниками з 

південно-східної Азії, середньо-східної та східної Європи) [280].  

Першу спробу аналізу дотримання прав мігрантів на Кіпрі було 

зроблено через дослідження політики в галузі зайнятості робітників-

мігрантів в Інтерколледжі у 2002 р. (зараз Університет Нікосії), в якому 

зазначається, що інституційним структурам у галузі зайнятості робітників-

мігрантів притаманні риси дискримінації. У дослідженнях не говориться 

прямо про дискримінацію робітників-мігрантів, а навпаки йдеться про 

вірогідний негативний вплив присутності робітників-мігрантів на рівень 

заробітної платні та можливості працевлаштування для місцевих робітників. 

Це відповідає поширеній думці про те, що присутність робітників мігрантів є 

проблематичною та шкодить Кіпрському суспільству. Переконливі докази 

щодо дискримінації робітників мігрантів у різних формах надаються 

профспілковим рухом та Ініціативною Групою підтримки іммігрантів [236]. 

У праці стверджується, що необхідно проводити подальші дослідження для 

того, щоб довести на практиці ступінь та форми дискримінації робітників 

мігрантів на кіпрському ринку праці. На даний момент ще не були 

досліджені ролі роботодавців та профспілок у процесі переговорів щодо умов 
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праці та заробітної платні робітників-мігрантів з метою визначення причини 

структурної дискримінації в інституційних процесах. 

Дослідження системи освіти показує, що освітня система Кіпру, перш 

за все, сконцентрована на інтересах греко-кіпріотів, і це породжує модель 

дискримінаційного ставлення до мігрантів через застарілу етнічно 

відокремлену систему освіти, попри зусилля до впровадження 

багатонаціональних елементів на місцевому рівні [236]. 

Питання ґендерної міграції, питання порушення прав робітників та 

прав домашньої прислуги, зокрема вихідців з Південно-Східної Азії, питання 

участі жінок-мігрантів у суспільному житті, проблема вигнання та расової 

дискримінаці жінок набувають специфічних форм та мають свої власні 

особливості. Очевидно, що, хоча багато жінок намагаються встановити 

ґендерну рівність, андроцентрична оцінка прибутковості, на відміну від 

недоплати чи, у кращому разі, малопродуктивної праці, створює ґендерну 

нерівність на расовому рівні.  

Кіпр може спиратися на ліберальні режими, як і по всій Європі, де 

ставлять акцент на необхідності заохочення громад мігрантів і меншин 

належати до єдиної спільноти і визнанні їхніх традицій, культури за 

допомогою культурних прав і полікультурної освіти. Вона передбачає 

зміщення цілей політики в напрямі толерантності, етнічного та культурного 

плюралізму у відкритому, багатонаціональному і демократичному Кіпрі. 

Однак комплекс робіт, що базується на дослідженні, проведеному 

протягом 2004 р., показав очевидну наявність расової або етнічної 

дискримінації у сфері зайнятості та на робочому місці, як у державних, так і в 

приватних установах. У дослідженні проаналізовано «рівні, прояв та ступені 

расової дискримінації» та обґрунтовано «структурну або систематичну 

дискримінацію», виявлену через інтервʼю та доповіді емпіричного 

дослідження. На Кіпрі було проведено 20 експертних інтервʼю з 

представниками різноманітних організацій (НГО), журналістами, 

адвокатами, депутатами та письменниками. Одним із запитань було те, в 
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яких сферах життя мігранти та їхні діти ймовірніше стикаються з 

дискримінацією [235]. 

Коли експертів попросили описати типові приклади дискримінації, 

більшість із них погодилася з тим, що одним з основних є питання надмірної 

експлуатації мігрантів на роботі. Інші посилаються на дискримінацію, що 

відбувається з питань, пов’язаних з їхнім статусом перебування (видачею, 

продовженням віз, депортацією та ін.). Деякі експерти посилаються, зокрема, 

на підхід до домашньої прислуги, ставлення до якої – як до нижчих істот. 

Отже, цілий комплекс робіт було присвячено тому, як, власне, мігранти 

розуміють ставлення кіпрського суспільства до них, як вони сприймають 

расизм і дискримінацію, їх відчуття приналежності до багатокультурного 

суспільства. Питання громадянства внутрішньо пов’язане і з поняттям 

приналежності, і з так званим правовим статусом, іншими словами – певний 

зв’язок з державою. Деякі з мігрантів повʼязували свої надії на більш 

толерантне суспільство і полікультурне громадянство з очікуваннями,  що 

Кіпр буде нормальною європейською країною, яка буде приймати іноземців, 

що приїздять до неї. Мігранти, що знаходяться на Кіпрі протягом кількох 

років, хочуть здобути громадянство, а ті, хто не мають його як правового 

статусу, попри те, що жили на Кіпрі протягом десятиліть (деякі з них 

доведені до злиднів), знаходять дуже болючим досвід проходження 

Департаменту міграції. 

В історичному становленні Кіпру домінують етнічні відносини між 

двома конституційно визнаними громадами: греками-кіпріотами та турками-

кіпріотами; та роль зовнішніх сил, що також відображено в програмах 

наукових досліджень Кіпру. Як результат, це якимось чином призвело до 

нехтування ініціюванням досліджень з інших питань, повʼязаних із 

громадянською активністю, бо всі вони були так чи інакше включені до 

«національного питання»; навіть тут акцент було зроблено на вивченні 

відносин між двома громадами або на спостереженні за відношенням менш 

численних меншин. Система квот участі двох найбільших кіпрських громад в 
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усіх сферах суспільного життя також передбачена в Конституції. 

Парламентські місця розподіляються за конституцією на 70 % до 30 % між 

грецькою і турецькою громадами [294].  

У 1963 р., після пропозиції греків-кіпріотів про внесення поправок до 

Конституції, турки-кіпріоти вийшли з уряду. З того часу керівництво 

республікою належало греко-кіпріотам. Протистояння між етнічними 

громадами тривало до 1967 р. У 1964 р. Верховний суд постановив, що 

функціонування уряду повинно продовжуватися на основі «доктрини 

необхідності», попри конституційні недоліки, створені самоусуненням від 

керівництва турками-кіпріотами. Певним барʼєром для розвитку відкритих і 

демократичних дебатів є окови національного протекціонізму і кумівства. 

Як і в інших південноєвропейських країнах, які в минулому були 

експортерами мігрантів на північ, перетворення на їхнього імпортера досі не 

сприяло покращенню участі переселенців і зміні ставлення до них. Кіпр дуже 

наочно підтверджує цю історію. Мета політики громадянства з посиленням 

цивільних і соціальних прав є, мабуть, у тому, аби надати найбільш 

важливого значення проблемі соціальної модернізації кіпрського суспільства. 

Потреба в політиці толерантності відкрила б усі аспекти соціальної 

ідентичності, включаючи клас, стать, етнічну приналежність та інші деякі 

міжнародні ідентичності, у тому числі «європейськість», що є більш 

очевидною сьогодні, ніж раніше. 

Кіпр пройшов етап про участь іноземців у місцевому житті відповідно 

до Конвенції Ради Європи. Мова йде про триступеневу схему, при якій 

перший етап є рівним правом на свободу вираження поглядів, зібрань і 

асоціацій; другий етап містить два консультативних органи іноземних 

громадян на місцевому рівні й третій етап – участь у місцевих виборах. Що 

стосується «якості багатокультурної демократії», можна сказати, що це 

залишається на слаборозвиненому рівні, хоча Конституція гарантує 

політичні, а також соціальні та економічні права. Дослідження в області 

громадянської активності мігрантів необхідні для розширення 
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демократичного ставлення до  вразливих груп у суспільстві для розширення 

й розвитку відносин з місцевими політичними процесами; в іншому випадку 

більшість мігрантів, ймовірно, залишаться маргінальними в суспільстві [235].  

Як зазначила у 2008 р. у своєму інтервʼю Голова Департаменту з 

питань реєстрації населення та міграції А. Шакаллі, вступивши до 

Європейського Союзу Кіпр став ще привабливішим для нелегальних 

мігрантів із країн з низьким рівнем життя [319]. Нелегальні мігранти, які 

приїздять до вільного Кіпру в основному через Туреччину та окуповану 

територію на Півночі острова, у своїх зусиллях залишитись на Кіпрі часто 

користуються різними схемами: 

а) подають клопотання про надання притулку, навіть якщо це не 

виправдано; 

б) беруть шлюб із громадянами Кіпру або інших держав-членів ЄС. 

Проблеми, створювані великою кількістю нелегальних мігрантів на 

Кіпрі, вимагають рішення, що складаються з: 

а) посилення контролю зеленої лінії й буферної зони; 

б) обговорення проблеми в Європейському Союзі, щоб натиснути на 

Туреччину для виконання своїх зобовʼязань як країни-кандидата і вжити 

заходів, щоб покласти край використанню такого геополітичного феномена, 

як територія окупованого Кіпру, для переміщення нелегальних мігрантів; 

в) будівництво нових місць утримання під вартою, з тим щоб 

процедура арешту й затримання нелегальних іммігрантів з метою їх 

репатріації була більш ефективною. Особливою проблемою є незаконне 

працевлаштування іноземців кіпрськими роботодавцями. Якби не було 

ніяких нелегальних роботодавців, то не було б нелегальних працівників. 

Нелегальна зайнятість іноземців має багато негативних наслідків, що 

впливають на ринок праці й підсилюють недобросовісну конкуренцію [319]. 

Отже, приплив великої кількості мігрантів на Кіпр має важливі 

наслідки в багатьох областях. Однією з переваг у працевлаштуванні 

іноземних працівників у сфері зайнятості Кіпру є збільшення ВВП економіки 
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Кіпру, бо, по-перше, мігранти є споживачами й сприяють підвищенню 

споживання, хоча їх основна мета – заощадження, що означає обмежене 

споживання та направлення своїх доходів на батьківщину. Однак  мігранти 

займають робочі місця, які могли б бути у громадян Кіпру. Проте багато 

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

цього, або тому, що плата дуже низька й не задовольняє їх. Витрати на 

виробництво за рахунок використання масової і дешевої робочої сили, 

зменшуються в багатьох секторах економіки. Вартість значно знижується, 

головним чином, у сільському господарстві, будівництві, туристичній 

індустрії та ін. Крім цього, якщо врахувати, що мігрантам потрібно досить 

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

вони обирають повернення на нелегальний ринок праці, отже, продовжує 

збільшуватися число нелегальних мігрантів. 

Таким чином, Республіка Кіпр має на меті забезпечити й гарантувати 

основні права для кожного члена свого суспільства. Зростання чисельності 

іноземців, які шукають роботу на Кіпрі в останні роки, дало цілковито 

зрозуміти, що інтеграція мігрантів, розширення їх прав мають важливе 

значення. Для того щоб розвʼязувати 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 забезпечити людські, трудові й 

соціальні права мігрантів, вони зазнаватимуть експлуатації та соціальної 

ізоляції. 

Наразі в Республіці Кіпр регулювання легальної міграції 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 Міністерства праці та соціального страхування, а також 
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Міністерства торгівлі, промисловості та туризму, Міністерства юстиції та 

громадського порядку. Зокрема, Міністерство зайнятості оцінює та 

переглядає стратегію з метою раціонального та адекватного реагування на 

реальні потреби та нові проблеми. 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 необхідних дозволів 

на перебування в країні. Для того щоб отримати право на тимчасове 

перебування, заявка  мігрантаі,  обовʼязково повинна підпадати під одну з 

шести категорій Положення 5 вищезазначеного закону. 

Водночас Комітет із питань міграції відповідно до статті 18H (1) 

Закону «Про іноземців та міграції» надає статус постійного резидента 

громадянам третіх країн, що проживають у районах, контрольованих урядом 

Республіки Кіпр, на законних підставах, у разі безперервного перебування в 

країні протягом останніх пʼяти років до подання відповідної заявки. 

Міністерство внутрішніх справ визнає важливість залучення 

представників третіх країн, особливо під час нинішнього (з 2013 р. по 

теперішній час) економічного спаду кіпрської економіки. Було вирішено 

внести зміни до поточної процедури розгляду заявок на видачу Дозволу на 

міграцію по класу F, а також для оцінки можливостей, наданих Параграфом 2 

Правила 6 Закону «Про іноземців та міграцію». 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 нову 

редакцію Закону «Про іноземців та міграцію» щодо імплементації Директиви 

2009/50/EU Європейської Ради від 25 травня 2009 р. до національного 
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законодавства «Про в’їзд і перебування у країні громадян третіх країн з 

метою працевлаштування на висококваліфіковану роботу» [333]. Також, 12 

липня 2012 р. Парламент Кіпру проголосував за «Закон про іноземців та 

міграцію» щодо включення Директиви 2009/52/ЄС від 18 червня 2009 р. 

стандартів заходів проти роботодавців, які незаконно експлуатують громадян 

третіх країн, та проти тих, хто нелегально перебуває в Республіці [333]. 

На 25 листопада 2011 р. до національного законодавства вже було 

включено Директиву 2008/115/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС від 

16 грудня 2008 р. «Про загальні стандарти та процедури в державах-членах 

ЄС щодо повернення (депортацію) громадян третіх країн, які перебувають 

незаконно» [239] разом з «Законом про іноземців та міграцію (перехідний 

закон) від 2011 року» 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 в галузі захисту прав людини. Міністерство внутрішніх 

справ запропонувало для кращого узгодження статей Спільноти відповідну 

Директиву під назвою «Директива 2004/38/EC Європейського парламенту і 

Ради від 29 квітня 2004 року про право громадян ЄС і членів їх сімей, вільно 

рухатися і проживати на території держав-членів. Закон було прийнято в 

грудні 2011 р. [328] 

Законодавство забезпечило видачу свідоцтва про реєстрацію 

самозайнятих громадян, право отримання свідоцтва про реєстрацію 

іноземного громадянина, якому виповнився 21 рік, який може довести свій 

вік, і прямо передбачає, що документи, зазначені в законі, видаються 

безкоштовно або за плату, що не перевищує платні, передбаченої для 

громадян Кіпру. 

Зусилля влади спрямовані на дотримання прав людини стосовно 

значної частини мігрантів, але насправді існує залежність мігранта від 

роботодавців, крім того, постають питання гендерного аспекту міграції, 



 114 

враховуючи велику кількість жінок-мігрантів, які працюють у сфері 

домашньої праці в особливо несприятливих умовах, що робить їх обʼєктами 

дискримінації. Суттєвим і необхідним для інтеграції є політичне визнання 

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

тільки виконання зобовʼязань, але й задоволення моральних вимог сучасної 

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

постійні звʼязки з місцевим населенням, має мати голос і мінімально брати 

участь в управлінні місцевими справами [315].  

Таким чином, управління міграційним питанням вимагає тісного 

спілкування, визнання загальних принципів та цінностей, взаємної довіри. 

Після інтеграції в ЄС кіпрське суспільство набуло традицій та законів 

Об’єднаної Європи, перетворюючись з інтровертного замкненого 

суспільства, яке захищає себе від агресивного завойовника, на відкрите 

суспільство, що притягує силу з європейського середовища. Наразі це постає 

принципом ефективного управління  міграцією: відійти від консерватизму, не 

знищуючи кіпрську особливість. 

Таким чином, питання міграції є дуже актуальним у політичному житті, 

тому що це впливає не тільки на якість життя, рівень безробіття, а навіть на 

формування нових політичних партій та формування електоральної 

прихильності. 

 

Висновки до Розділу 2 

За результатами проведеного аналізу ми приходимо до наступних 

висновків. По-перше, характер міграційної політики ЄС має яскраво 

виражені ситуативні ознаки, тобто сприймається як реакція на певні 

міграційні тенденції. Зокрема, це демонструє ситуація із Дубліном-1 та 

Дубліном-2, опрацювання Амстердамського договору від 1999 року, з 

подальшим розглядом питань щодо об’єднання сімей та надання притулку. 

Подібні випадки не є поодинокими, і багато в чому такий ситуативний підхід 

є причиною ефективності та неоднозначності політичних інструментів 
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регулювання міграції в ЄС. По-друге, поступове прийняття низки ключових 

положень, регламентів та пактів у сфері міграційної політики призвело до 

формування досить потужної інституціональної системи забезпечення її 

реалізації. Створення ФРОНТЕКС, ЄВРОСУР ТА CEAS багато в чому 

сприяє делегуванню функцій у сфері 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. 

Вивчення європейського досвіду організації міграційної політики для 

України є важливим з кількох причин. По-перше, існує потреба 

імплементації європейських норм у вітчизняне законодавство в контексті 

розширення двосторонньої співпраці в багатьох сферах. І, крім того, 

європейський досвід міграційної політики розробив та сформував досить 

ефективні та дієві алгоритми протидії нелегальній міграції. При цьому 

враховуються права людини: на вільне переміщення, право на возз’єднання 

родини, право на роботу та на навчання, право на захист та на притулок. Усе 

це притаманне міграційній політиці Республіки Кіпр. Крім того, кіпрське 

законодавство захищає права іноземних робітників, надає соціальний захист 

та ін. 

Міграційна політика Республіки Кіпр як частина загальноєвропейської 

міграційної політики, на відміну від деяких інших національних міграційних 

політик, є дуже толерантною та м’якою щодо громадян України. Це склалося 

історично за багатьох причин. По-перше, Кіпр не може обійтися без 

допомоги іноземних громадян. Щорічно острів відвідують до двох мільйонів 

туристів, обслуговується значний іноземний капітал у банківському секторі, 

місцевого населення не вистачає. По-друге, історичний розвиток Республіки 

Кіпр та України, особливо у двадцятому столітті, є дуже схожим: 

− обидві країни нещодавно отримали незалежність – Кіпр у 1960, 

Україна в 1991; 

− схожа привабливість геостратегічного розташування; 
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− наявність зони військового протистояння та відчужених територій, 

що актуалізує питання територіальної цілісності та протидії нелегальній 

міграції, які впливають на формування внутрішньої та зовнішньої політики в 

пошуку стратегічних партнерів задля захисту національних інтересів. 

Як наслідок, Кіпр і Україна є історично стратегічними партнерами в 

економіці, гуманітарній, культурній і політичній сферах життєдіяльності. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

Рябченко Е. В. Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на 

сучасному етапі // Гілея : науковий вісник №103. 2015. С. 381—384; 

Рябченко Е. В. Етапи розвитку загальної міграційної політики Європейського 

Союзу щодо країн третього світу на початку ХХІ сторіччя// Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія №10. 

2014.  С. 81—90. 

Рябченко Е. В. Особливості міграційної політики Республіки Кіпр 

(наприкінці XX ст. – на початку XXI ст.) // Міжнародна конференція Українська 

державність: історія і сучасність.. — Маріуполь, 2010. — С. 188—190. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВПЛИВ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ НА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ РЕСПУБЛІКИ 

КІПР: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

3.1. Наслідки європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр 

Феномен міграції між країнами Європи має, перш за все, фінансове 

підґрунтя. Міграція або мобільність з однієї європейської країни в іншу є 

результатом вільного пересування осіб у рамках Обʼєднаної Європи та є 

однією з головних цілей європейської інтеграції. Економічна криза останніх 

років сприяла підвищенню мобільності, але мобільність була б дуже 

обмежена, якби не було права вільного пересування людей. Проте міграція 

молоді з бідних країн у багатші спричиняє серйозні проблеми для розвитку 

національних економік, які втрачають свою робочу силу на користь 

економік, які приймають робочу силу. Людський капітал є найважливішим 

фактором виробництва, і це доведено протягом століть – прикладом цього є 

Сполучені Штати Америки, а також, Китай, Індія, Європейський Союз. 

Людський капітал – це робоча сила, яка має знання, навички, досвід та 

інноваційні ідеї. Згідно з дослідженням Міжнародного валютного фонду 

(МВФ) країни Східної Європи, які постраждали від найбільшої міграції після 

вступу до Європейського Союзу, в реальних умовах зазнали втрат 

виробництва до 7 % ВВП. Очікується, що ця цифра зросте протягом 

наступного десятиліття. Старіння населення в бідних країнах посилює 

проблему ще більше. Польща і Країни Балтії (Естонія, Латвія і Литва) 

втратили більшу частину своєї молоді, а це означає, що менша кількість 

робочих буде платити пенсійні внески за значно більшу кількість 

пенсіонерів [326]. Краще рішення для багатьох країн – не пасивно 

контролювати рух молодих людей, а створювати можливості для них у своїх 

рідних країнах. 
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На сучасному етапі питання міграції молоді з Кіпру є одним з 

найактуальніших у програмах таких кіпрських політичних партій, як АКЕЛ 

(Прогресивна партія трудового народу), ДИСІ (Демократичне обʼєднання), 

ЕЛАМ (Національний народний фронт) та інших. Слід зазначити, що АКЕЛ 

критикує сучасну міграційну політику ЄС та Кіпру як таку, що призводить до 

відтоку молоді, а ДИСІ, наразі пропрезидентська партія, натомість, є більш 

лояльною до міграційної політики ЄС щодо інтеграції молоді до 

загальноєвропейського ринку праці, однак висловлює занепокоєння у звʼязку 

із ростом міграційних настроїв сучасної кіпрської молоді. Що стосується 

ЕЛАМ, це праворадикальна партія, яка вимагає жорстко розвʼязувати 

проблеми, викликані міграційною політикою. 

До теперішнього часу Кіпр є країною перебування для економічних 

мігрантів з країн третього світу та найбідніших країн-членів ЄС, які прагнуть 

знайти роботу та краще життя. Безсумнівно, становище мігрантів на Кіпрі є в 

порядку денному політичних партій республіки. Особливу увагу привертає 

АКЕЛ (Прогресивна партія трудового народу Кіпру) - партія для всіх 

працівників, незалежно від раси, статі, релігії, національності чи кольору 

шкіри, яка заявляє про прагнення викорінити несправедливість і 

експлуатацію працівників і вразливих груп населення. АКЕЛ засуджує 

експлуатацію мігрантів роботодавцями в якості дешевої робочої сили в обхід 

колективних договорів і трудових законів, які можуть гарантувати захист 

прав працівників. У своїх заявах представники партії підкреслюють, що сила 

працівників заснована головним чином на єдності та класовій співпраці, а 

також, що тільки через організовану боротьбу можна домогтися рівного 

ставлення і захисту трудових та інших прав. АКЕЛ вимагає від уряду вести 

політику на національному та європейському рівні, щоб вона охоплювала всі 

аспекти питання про міграцію на основі прав людини й норм міжнародного і 

європейського права. Крім того, АКЕЛ вимагає прямого проектування і 

впровадження комплексної міграційної політики, яка б охоплювала весь 

спектр питань, що стосуються вʼїзду, проживання та доступу до зайнятості та 
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соціальних прав із зобовʼязанням дотримання прав людини й людської 

гідності. Також вимагають конкретних дій щодо інтеграції мігрантів у 

кіпрське суспільство, у повній мірі використовувати програми спільноти для 

створення адекватної інтеграції мігрантів і біженців. Навіть висунули вимоги 

щодо доступу мігрантів до державних служб. Було запропоновано 

сформувати «Угоду Конкретних Дій», яка б містила в собі спільні дії всіх 

політичних сил країни завдяки спільному комітету, який повинен 

контролювати і вживати заходів щодо мігрантів з питань їх життя в 

Республіці Кіпр [328]. 

Конфлікти в школах, створення руху за етнічну чистоту та критичні 

зауваження політиків Республіки Кіпр – все це є серйозними ознаками 

міграційної проблеми. Однак самі лише критичні зауваження не сприяють 

розумінню проблем міграції і не показують, як боротися з ними. 

Отже, якщо в період 1960 – 1964 рр. 37800 кіпріотів мігрували за 

кордон, то в період 1974 – 1978 рр. їхня кількість зросла до 39800. Вже з 

1989 р. міграційний потік був змінив напрям, так, у період до 2008 р. на Кіпр 

прибуло 151 тис. мігрантів, що становило четвертий результат серед країн 

Європи. Греко-кіпріоти разом з релігійними меншинами зараз складають 

75,5 % населення, турко-кіпріоти – 10 %, при цьому друге місце серед 

населення Республіки Кіпр складають іноземні громадяни – 14,5 % [338]. 

Деякі фахівці зараз стурбовані демографічними змінами та 

прогнозують ризики національного вимирання Кіпру, який знаходиться на 

перехресті культур і перетворився з принципово однорідного суспільства в 

багатокультурну країну. Інтеграція іноземців в кіпрському суспільстві 

викликає відчуття невизначеності та небезпеки. Деякі кіпріоти відчувають 

відсутність толерантності або навіть є агресивно налаштовані щодо 

іноземців, бачать у них потенційну загрозу. Сьогодні людство виправдовує 

використання насильства, розділяючись за кольором шкіри, релігією, 

етнічним походженням. Щоб усвідомити, як розвʼязувати міграційну 

проблему, фахівці ісхарактеризували за позиції сторичного розвитку, що таке 



 120 

«кіпріотизм» - кіпрська автентичність, і дійшли до висновку, що це є 

поступовий синтез кіпрського з чужорідним елементом протягом століть. 

Характерною особливістю кіпріотизму є те, що у співіснуванні корінного та 

іноземного грецький елемент набув панівного положення і привів до 

симбіозу кіпрського побуту з грецькою цивілізацією. Однак слід зауважити, 

що важливої позиції також набув і турецький елемент [338]. 

Молодь Кіпру бачить своє майбутнє достатньо похмурим, єдиний вихід 

з безробіття для більшості – це міграція за кордон до більш розвинутих країн. 

Становище молодих людей на Кіпрі наразі не є оптимістичним, багато 

страждають від безробіття, бідності, неповної зайнятості й експлуатації з 

боку роботодавців. Нездатність реалізувати основні права на роботу і на дах, 

призводить молодих людей до рішення відʼїжджати за кордон. Опитування 

Кіпрського статистичного інституту, яке відбулося 6-13 травня 2017 р., 

показало, що 1 з 3 молодих людей планує емігрувати [327]. 

28 % кіпрської молоді (18 – 28 років) має наміри мігрувати в пошуку 

професійної реалізації до таких країн, як Велика Британія, Обʼєднані 

Арабські Емірати, Австралія, Швеція та Нідерланди. Відсоток міграційних 

намірів вікової категорії у 22 – 25 років досягає 34 %, а у віці 18 – 21 років – 

23 %. Це дещо менше, але, проте, надзвичайно високий показник, якщо брати 

до уваги, що це люди, які отримують вищу освіту. Один з пʼяти студентів 

вважає міграцію єдиною можливістю розвʼязання своїх проблем. Крім того, 

62 % молодих людей, які висловлюють намір мігрувати, мають на меті 

отримати спочатку ступінь бакалавра. Це дуже велика частка в порівнянні з 

нечисельним населенням Кіпру [327]. 

Отже, сьогоднішня ситуація полягає в посиленні невизначеності та 

невпевненості в майбутньому молодих людей. Глибина економічної кризи та 

прогнози її наслідків призводять до думки про постійну міграцію: так 8 з 10 

молодих людей думають про можливість професійної та сімейної реабілітації 

за межами своєї батьківщини. Міграція, звичайно, може бути засобом 

розвʼязання проблем, але виїзд молоді є результатом тієї стадії, коли 
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розвинутий капіталізм веде до глобалізації виробництва, інвестицій і 

масового споживання. У звʼязку з цим, міграцію сприймають як даність, тому 

що багатші країни шукають дешеву робочу силу з бідніших країн, щоб 

зменшити витрати на заробітну плату, підвищити конкурентоспроможність 

та, звичайно, збільшити прибуток. У рамках цієї системи ЄС заохочує 

міграцію молоді як спосіб вирішення «боргової кризи». Ця політика 

базується на мобільності, яку можна ще трактувати як постійне та 

невизначене «блукання» молоді в межах ЄС. Це безпосередній наслідок 

Маастрихтського процесу, який передбачає вільне переміщення грошей, 

товарів та осіб для задоволення потреб великого капіталу. 

Рівень безробіття на Кіпрі в 2017 р. становив 11,1 %, особливо він був 

відчутним серед молоді – 23 % [234; 300]. Як заявив представник 

Міністерства праці та соціально захисту Республіки Кіпр, у 2013 р. всі 

держави-члени ЄС запровадили Рекомендацію Ради ЄС про створення 

«Молодіжної гарантії», яка надає молоді можливості отримати пропозиції 

роботи, продовжити освіту та ін. Крім ініціативи щодо забезпечення 

зайнятості молоді в період 2014 -2020 рр., Європейський соціальний фонд 

(ESF) буде інвестувати не менше 6,3 млрд. євро для підтримки інтеграції 

молодих людей на ринок праці [311]. 

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 стало опрацювання спільного 

плану дій задля збереження національних інтересів і створення комфортних 

умов для кіпрської молоді на батьківщині. 

Так, 62 % молодих кіпріотів заявили про те, що не збираються 

голосувати на президентських виборах, перший тур яких призначений на 

28 січня 2018 р. В опитуванні Кіпрського Інституту статистики (Cyprus 

Institute of Statistician) взяли участь 696 громадян Республіки Кіпр у віці від 
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18 до 35 років. Причини, за якими вони не хочуть іти на виборчі дільниці, 

пояснюються наступними формулюваннями: 

− «Молодь не довіряє політичним партіям»; 

− «Політики не говорять правди»; 

− «Ніхто з них не зацікавлений у створенні робочих місць». 

На питання про те, що слід зробити владі, щоб переконати молодих 

кіпріотів проголосувати, учасники опитування відповіли так: 

− «Політикам потрібно спілкуватися з молоддю»; 

− «Необхідно висувати молодих кандидатів». 

На думку учасників опитування, після президентських виборів в їх 

житті нічого суттєво не зміниться. У цьому впевнений 81 % молодих 

кіпріотів [64]. 

Разом з цим, Уряд Республіки Кіпр повідомив про те, що з січня 2014 р. 

по вересень 2017 р. кількість безробітних скоротилася з 52772 до 27951 [79]. 

Опозиція дійшла висновку, що це сталося в основному за рахунок того, 

що безробітні кіпріоти змушені були їхати в пошуках кращого життя за 

кордон. У відповідь кабінет міністрів навів дані статистики прибуття / 

вибуття кіпріотів на ПМП. 

Таблиця 3.1 

Міграційна динаміка переміщення громадян Кіпру (2013 – 2016 рр.) [79] 

Громадяни Республіки Кіпр / 

роки 
2013 2014 2015 2016 

Кіпріоти, які повернулися до 

Кіпру 
1534 1401 3157 3557 

Кіпріоти, які виїхали з 

Республіки Кіпр на ПМП 
3579 2106 1025 2117 

Різниця між кіпріотами, які 

прибули, та виїхали з 

Республіки Кіпр 

-2045 -705 +2132 +1440 
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Дані статистики свідчать про те, що громадяни Республіки Кіпр стали 

повертатися на острів після того, як на батьківщині минула економічна криза 

після 2013 року. Як повідомляє Міністерство праці та соціальної політики, 

скорочення числа безробітних відбулося завдяки зростанню економіки, 

створенню нових робочих місць, підтримці владою роботодавців і 

загальному поліпшенню ситуації на ринку праці, що сприяє поверненню тих, 

хто покинув острів під час гострої фази фінансової кризи. 

Наслідком економічної кризи стали не тільки міграція кіпріотів до 

більш розвинутих країн з метою покращення, а з іншого боку, з тієї ж 

причини міграції до Республіки Кіпр громадян третіх країн. Велике 

занепокоєння викликає питання надання громадянства заможним 

представникам третіх країн. Російські олігархи та представники української 

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

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

накопичив понад 4 млрд. євро, надаючи громадянство іноземцям, з правом 

проживання в Європейському Союзі за рахунок готівкових інвестицій на 

Кіпрі. Тільки у 2016 р. за цією програмою було випущено понад 400 

паспортів [295]. 

Ця практика застосовувалася і до 2013 р., але в менших масштабах. У 

списку імен, які отримали вигоду від цієї угоди, відомі підприємці та люди, 

що мають значний політичний вплив. Зокрема виявлено таких особистостей, 

як колишній депутат Державної Думи РФ, засновники найбільшого 

українського комерційного банку тощо. У цьому списку висвітлюється 

маловідома, але високорентабельна «золота» галузь промисловості та 

виникають питання щодо перевірки осіб, які ухвалюють рішення про надання 

громадянства Республіки Кіпр. 

Ставлення кіпрського суспільства до проблем міграційної політики 

відображено в матеріалах засобів масової інформації. Перші наукові 

результати факультету психології в Кіпрському університеті представляють 

особливий інтерес у звʼязку з аналізом кіпрських ЗМІ про міграцію, мігрантів 
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і біженців та їх роль в кіпрському суспільстві. Відповідно до початкових 

результатів дослідження, в яких основна увага приділялася статям, 

опублікованим у період з 2011 по 2015 рік у національних газетах, було 

відзначено, що значно виросла кількість статей про міграцію, про сприйняття 

мігрантів як загрози для кіпрського суспільства, також зʼявилась 

антирасистська риторика, аргументи на користь мігрантів. 

Ці первинні висновки зʼявилися в дослідженнях, проведених у межах 

дослідницької програми під абревіатурою RE.CRI.RE, що фінансується 

Європейським Союзом у рамках програми ГОРИЗОНТ-2020. Факультет 

психології Кіпрського університету є одним із партнерів у дослідницькій 

програмі RE.CRI.RE, метою якої є розуміння змін, викликаних економічною, 

політичною і культурною кризою в соціальному європейському суспільстві. 

Як результат, було організовано наукову конференцію під назвою «Соціальне 

ставлення до мігрантів і біженців у кіпрських ЗМІ». Конференцію було 

спрямовано на інформування громадськості про цілі й початкові висновки 

програми RE.CRI.RE. Дослідження, проведені в рамках програми RE.CRI.RE, 

спрямовані на вивчення інформації про мігрантів і біженців у кіпрському 

суспільстві шляхом аналізу кіпрської преси у 2011 – 2015 рр. У дослідженнях 

основна увага приділялася статям, опублікованим у період з липня 2011 року 

по грудень 2015 р. в газетах «Харавгі», «Філелефтерос», «Політіс» і 

«Сімеріні» про міграцію (мігрантів і біженців). Газети, що були обрані для 

охоплення, в основному політичного спрямування. Пошук статей був 

зроблений з використанням конкретних ключових слів, у результаті чого 

було отримано для аналізу в цілому 2507 статей. Деякі з 240 статей були 

випадковим чином відібрані для поглибленого аналізу. Початкові висновки 

полягають у тому, що, в порівнянні з іншими роками, значне збільшення 

числа статей про міграцію спостерігається у 2014 і 2015 рр. Фактично, цифри 

були опубліковані на 2015 р., коли кількість опублікованих статей про 

міграцію була більш ніж у пʼять разів вища, ніж у 2014 р. Дослідницька група 

пояснила, що ця зміна не тільки кількісна, але і якісна, оскільки відбувається 
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принципова зміна дискурсу. Зокрема, міграція представлена як локальна 

проблема у 2011 – 2013 рр., бо в основному розглядається як «загроза» 

конкуренції кіпріотам в отриманні робочих місць і соціальної допомоги. 

Мігранти також представлені як тягар загального державного добробуту та 

економіки в цілому. У 2014 і 2015 рр. криза міграції та біженців представлена 

як питання, що викликає міжнародну стурбованість і вже не є локальною 

проблемою. Акцент у цей період робиться на кризі біженців, рівному 

розподілі тягаря між європейськими державами й ролі Європейського Союзу 

та інших міжнародних гравців, таких як Організація Обʼєднаних Націй. 

Пізніше подання теми про мігрантів мало значення «загрози». 

Початковий аналіз цієї проблеми показав, що мігранти представлені як 

«реалістична» і «символічна» загроза кіпрському суспільству. Реалістична 

загроза повʼязана з тим, що мігранти несуть відповідальність за безробіття і 

поглиблення кризи кіпрської економіки, в основному через неконтрольоване 

надання пільг. Символічно, що мігранти представлені як нездатні 

інтегруватися в кіпрське товариство, оскільки вони залишаються 

привʼязаними до їх власних традицій, релігії й способу життя, що порушує 

соціальну згуртованість. Цікавий висновок полягає в тому, що сприйняття 

мігрантів як загрози найбільш поширене в період 2011 – 2013 рр. міняється в 

2014 і 2015 рр., де мігранти та біженці розглядаються з більш гуманітарної 

точки зору. 

Поряд з поданням біженців як загрози, результати розслідування 

виявили антирасистську риторику, аргументи на користь мігрантів. Було 

проведено дебати, мета яких полягала в тому, щоб протистояти поданню 

мігрантів як загрози й показати расизм як серйозне соціальне явище, з яким 

стикається кіпрське суспільство. Сюди відносяться, наприклад, дискусії про 

те, що мігранти не сприяють безробіттю, оскільки вони займають дуже 

низькооплачувані робочі місця в якості некваліфікованих або 

напівкваліфікованих працівників, де кіпріоти відмовляються працювати. 

Іншим прикладом антирасизму є статті, що описують кризу біженців і 
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підкреслюють величезні труднощі, з якими стикаються біженці при їх поїздці 

до Європейського Союзу. Дослідницька група проекту підкреслила висхідну 

проблему легітимації Європейського Союзу як інституту і як системи 

культурних і політичних цінностей. Для ефективного управління 

переміщенням населення, особливо в період 2014 – 2015 рр., ЄС періодично 

моделює то негативну, то позитивну модель реакції Кіпру на міграцію і кризу 

біженців. Аналіз показав, наприклад, що в статтях на користь міграції акцент 

робиться на тому, що Кіпр повинен дотримуватися керівних принципів ЄС. З 

іншого боку, в антимігрантських статтях основна ідея полягає в тому, що 

інші європейські країни здійснюють більш сувору міграційну політику, тим 

самим досягаючи числа мігрантів і біженців нижчого, ніж на Кіпрі. 

Вважається, що дослідження сприйняття проблеми міграції / біженців у 

засобах масової інформації Кіпру може допомогти зрозуміти, як ці проблеми 

сприймаються в кіпрському суспільстві, і усувати явища, що 

розповсюджують расизм [318]. 

 

3.2. Міграційні процеси Республіки Кіпр за участю українських 

мігрантів 

Україна була визнана Республікою Кіпр як незалежна держава 

27 грудня 1991 р. А вже 19 лютого 1992 р. були встановлені дипломатичні 

відносини між двома країнами й відкриті дипломатичні установи: 

Посольство України в Республіці Кіпр і Посольство Республіки Кіпр в 

Україні (з 2011 р.) [147]. 

Кіпр є одним з головних торговельних партнерів України. У 2012 – 

2013 рр. імпорт товарів та послуг з Кіпру складав 24,9%. Проти 2011 р. 

імпорт послуг і товарів від Республіки Кіпр збільшився на 10 %. 

Протягом січня-березня 2015 р. рівень товарообігу між Україною та 

Республікою Кіпр склав 28,9 млн. дол. США. Станом на 1 квітня 2015 р. 

обсяг прямих кіпрських інвестицій (акціонерний капітал) в економіці 

України складав 11,7 млрд. дол. США або ж 28,5 % від загального рівня 
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прямих іноземних інвестицій в розвиток економіки України. Водночас, обсяг 

прямих інвестицій з України в економіку Республіки Кіпр станом на 

аналогічний період часу склав 5,8 млрд. дол. США Кіпр продовжив обіймати 

панівні позиції як серед країн – іноземних інвесторів України, так і країн-

реципієнтів українських інвестицій. За інформацією Державної служби 

статистики України, загальний обсяг товарообігу між Республікою Кіпр та 

Україною у 2017 р. сягнув 100,2 млн. дол. США, що на 24,6 млн. дол. США 

більше, ніж у 2016 р. Загальний обсяг торгівлі послугами між Україною та 

РК протягом 2017 р. склав 493,3 млн. дол. США [181]. 

Українсько-кіпрські відносини – це багатогранний комплекс політико-

дипломатичних, гуманітарних, культурно-спортивних, туристичних звʼязків 

тощо. Усе це дозволяє говорити про певний історичний досвід українсько-

кіпрських відносин та визначати їх пріоритети на майбутнє. Окреме місце у 

двосторонніх переговорах займало питання візової політики держав та 

законного перетину їх кордонів, що є одним із найважливіших у сфері 

державної безпеки. Державна безпека – це не тільки спокій громадян, це 

забезпечення законного існування громадянина в межах та за межами своєї 

батьківщини. Кожен має відчувати захист своїх прав, відпочиваючи, 

працюючи, навчаючись за кордоном. Відповідальність за життя громадянина 

несуть як батьківщина, так і країна, що приймає. Якщо будь яка особа має 

бажання з особистими цілями відвідати іншу країну, по-перше, у рідній 

країні вона не повинна мати проблем із законом, тобто перебування в 

розшуку за кримінальним або адміністративним правопорушенням, щоб 

відвідання іншої держави не було втечею. По-друге, треба одержати дозвіл 

на вʼїзд до іншої країни. Для того щоб мати право на вʼїзд до деяких країн, 

треба отримати візу в консульському відділі, або в дипломатичній місії, або 

безпосередньо отримати візу в аеропорту країни, що приймає. Питання 

надання візи перебуває у сфері національної юрисдикції держави. На жаль, 

більшість громадян України не є обізнаними з правилами отримання віз та 

процедурою подання документів до консульських установ. У якості 
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спрощення візового режиму, з 10 вересня 2012 р. для громадян України, що 

бажають відвідати Республіку Кіпр, було запроваджено електронні візи, які 

дозволяють громадянам України подавати в електронному форматі заявку на 

отримання одноразової вʼїзної візи на термін перебування не більше 90 днів. 

Отже, Кіпр став єдиною країною, яка надала можливість нашим громадянам 

подорожувати за електронними візами, оформлення яких є повністю 

безкоштовним [66]. 

Для отримання таких віз громадянам України не потрібно буде 

відвідувати Посольство Кіпру в Україні та надавати будь-які документи 

(паспорт, запрошення, довідки, фотокартки тощо). Анкета на отримання візи 

заповнюватиметься на веб-сторінці Посольства; повідомлення про отримання 

візи надсилатиметься на електронну адресу заявника. Оформлення 

відповідних електронних віз буде повністю безкоштовним. 

Дана система може бути використана для отримання одноразової 

вʼїзної візи на термін перебування не більше 90 днів. У решті випадків 

громадянам України слід буде використати стандартну процедуру, тобто 

подавати відповідний пакет документів у Консульський відділ 

дипломатичного представництва Республіки Кіпр в Україні. 

Такі суттєві полегшення щодо перетину кордону Республіки Кіпр 

сприяли подальшому зміцненню відносин та збільшенню кількості 

відвідувань українцями острова, що призвело до збільшення товарообігу 

обох країн. 

Посол Республіки Кіпр в Україні наголосив, що рішення про 

спрощення процедури оформлення віз для українців базувалося на взаємній 

довірі, яка існує між Україною та Республікою Кіпр. За словами 

Надзвичайного та повноважного посла Республіки Кіпр в Україні 

Е. Вріонідіса, про розвиток українсько-кіпрської співпраці свідчать, зокрема, 

здійснений у 2011 р. перший офіційний візит Президента Республіки Кіпр 

Д. Хрістофіаса в Україну, а також відкриття в рамках цього візиту 

Посольства Республіки Кіпр в Україні, що відбулося в умовах, коли інші 
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держави через економічні труднощі закривали свої дипломатичні 

представництва за кордоном. 29 жовтня 2015 р. Парламент Кіпру 

ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом [67]. 

У грудні 2015 р., коли відбувся офіційний візит Президента Республіки 

Кіпр Н. Анастасіадіса, було підписано 4 документи, в тому числі ті, що 

дозволяють уникнути подвійного оподаткування. Було обговорено 

продовження санкцій Євросоюзу проти Росії й перспективи безвізового 

режиму для України. Глава української держави П. Порошенко наголосив на 

необхідності ефективної координації дій країн всього світу задля відновлення 

суверенітету України над Кримом та окупованою частиною Донбасу та 

висловив подяку за тверду і принципову позицію усього Європейського 

Союзу, за активної участі Кіпру. Інтенсивні переговори дозволили 

скоординувати зусилля на міжнародній арені у форматі ООН, де Кіпр 

підтримав кандидатуру України при обранні на посаду непостійного члена 

Ради Безпеки ООН. Президент Кіпру висловив сподівання на імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також на запровадження 

безвізового режиму [1]. 

Наразі, щорічно з 2011 р. від 40000 до 50000 українців відвідують 

Республіку Кіпр, переважно застосовуючи електронні візи [181]. У 2017 р. 

Республіку Кіпр відвідало 58326 громадян України, усі без виключення – у 

приватних цілях. У свою чергу, Україну протягом 2017 р. відвідало 4825 

громадян Республіки Кіпр, з яких 4813 – з приватною метою, 4 – зі 

службовою метою, 4 – з метою навчання, 3 – в рамках культурного, 

спортивного обміну та в релігійних цілях, а також 1 – з туристичною 

метою [181]. 

Отже, з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною 

та Республікою Кіпр українці мали змогу відвідувати Кіпр з метою туризму, 

працевлаштування, навчання. До 2004 р. вʼїзд до Республіки Кіпр для 

українців був безвізовим, а після вступу до ЄС було введено візовий режим. 
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Окрім українців, на Кіпр мігрувало багато громадян країн третього світу та 

ЄС. 

У переписі населення Республіки Кіпр 2011 р. зафіксовано, що загальна 

кількість населення складає 856960, та 170383 особи є іноземними 

громадянами – тобто 20,6 % населення, з яких 76606 чоловіки (45,0 %) та 

93777 жінки (55,0 %) [312]. Серед іноземних громадян кількість громадян ЄС 

склала 106270 осіб, або 12,6 %, і кількість громадян третіх країн – 64113 осіб, 

або 7,6 % населення Республіки Кіпр.  

У Нікосії сконцентровано 38,9% від загальної чисельності населення, у 

Лімассолі 28 %, у Ларнаці 17 %, у Пафосі 10,5 % та Фамагусті у 5,5 %. 

Відповідно, концентрація іноземних громадян являє собою наступний 

розподіл: 34,5 % – у Нікосії, у Лімассолі – 26,9 %, у Пафосі – 17,2 %, у 

Ларнаці – 16,1 % та у Фамагусті – 5,2 % [323].  

З вищевказаного випливає наступне: а) єпархія Нікосії «є домівкою» 

для більшості іноземних громадян разом з Лімассолом та б) висока 

концентрація іноземних громадян щодо більшості населення наявна в єпархії 

Пафос, у той час як інші провінції більш збалансовані. Дані щодо кількості 

іноземних громадян можна класифікувати на три категорії: а) громадяни 

держав-членів ЄС, б) інші європейці та в) громадяни інших країн. Серед 

іноземних громадян, які проживають у кожній провінції, у Пафосі проживає 

77 % громадян із країн ЄС, а також у Фамагусті 75 %, у той час як інші 

провінції ближче до середніх показників по всьому острову. Відповідно, 

кількість громадян інших країн у Пафосі й Фамагусті становить приблизно 

50 % від усіх іноземних громадян Республіки Кіпр. Область Нікосія є 

домівкою для найбільшої частки громадян інших країн (37,1 %), тоді як у 

Ларнаці та Лімассолі їх кількість більш збалансована щодо середніх 

показників. Варто відзначити, що в області Лімассол проживає найбільша 

кількость громадян інших європейських країн – 13 % у порівнянні з середнім 

показником в 7,5 %, представленим у переписі Кіпру. Цікаво, що 

представленість певної статі серед населення з різних країн походження 
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значно відрізняється. Зокрема, серед мігрантів з Філіппін та Вʼєтнаму 

чисельність жінок значно переважає над чисельністю чоловіків. Бангладеш та 

Єгипет представлені великою кількістю чоловіків. Мігранти з Палестини, 

Грузії, Росії, Індії, Ірану та, меншою мірою, України, Сирії та Шрі-Ланки 

представлені на Кіпрі приблизно рівною кількістю чоловіків і жінок [323]. 

Упродовж останніх 30 років Кіпр, як магніт притягував увагу мігрантів з 

усього світу. Важливим є період до і після вступу Кіпру в ЄС, коли було 

зафіксовано безпрецедентно високі міграційні потоки до Кіпру, що досягли 

вищої точки у 2004 р., коли чиста міграція склала 15724 осіб, або 4,43 % від 

робочого населення країни. Згодом серед країн походження іммігрантів до 

Кіпру були Греція, Великобританія, Румунія, Болгарія, Філіппіни, Шрі-Ланка 

та Росія. 

У дослідженні, проведеному Центром економічних досліджень Кіпру, 

стверджується, що економічні чинники, а саме різниця в доходах між 

країною походження та Кіпром і рівня доходів в країні походження є 

статистично значущими факторами, що впливають на міграційні потоки до 

Кіпру. Замість цього, результати дослідження не показують значущого 

взаємозвʼязку між рівнем безробіття в країні походження та міграцією. З 

дослідження стає зрозуміло, що якщо розрив у прибутках між Кіпром і 

країнами походження буде зберігатися на користь Кіпру, потік мігрантів з 

усіх цих країн буде продовжувати зростати. Замість цього, однак, очікується, 

що міграційні потоки з країн ЄС, зокрема таких, як Румунія і Болгарія, 

поступово зменшаться. У дослідженні робиться висновок, що існування 

сильних мережевих звʼязків між мігрантами на Кіпрі стане важливим 

чинником, якщо будь-які зміни в складі груп мігрантів будуть відбуватися 

поступово. У дослідженні, проведеному в 2010 р. Intercollege Larnaca, 

доведено, що зʼявилася тенденція до зниження кількості іммігрантів до Кіпру 

за умови збереження значних обсягів еміграції. Зокрема, у період 2002 – 

2008 рр. 108644 мігранти прибули, з яких 49265 (45 %) були громадяни 

третіх країн та 59379 (55 %) європейських громадян [323]. 



 132 

Що стосується репатріації іммігрантів або їх переїзду до інших країн, 

то серед них було відзначено великий відсоток громадян третіх країн. При 

цьому в кількості громадян ЄС не відбулося будь-яких істотних змін. 

Зокрема, в період з 2002 по 2008 рр. 55070 чоловік покинули Кіпр, з яких 

43413 (79 %) були громадянами третіх країн, до яких входить і Україна, і 

11 657 (21 %) – громадянами ЄС. 

Статистичні дані Служби з питань іноземців Департаменту праці 

показують невелике поступове зниження видачі віз або продовження дозволу 

на перебування протягом останніх трьох років з 2010 по 2011 рр. Ці дані не 

включають дозволи, надані Департаментом реєстрації населення та міграції. 

Статистичні дані про реєстрацію населення і міграції за 2009 – 2010 рр., 

показують зменшення в поданні заявок на отримання віз і дозволів на вʼїзд та 

тимчасове проживання практично серед усіх категорій громадян третіх країн, 

які бажають вʼїхати або залишитися на Кіпрі. 

Групи населення віком 25 – 34 роки й 35 – 44 роки являють собою 

найбільшу частку іноземних громадян (50,4 %), що проживають на Кіпрі. 

Серед подібних вікових груп ця цифра ще вище серед категорії громадян з 

третіх країн світу, не враховуючи громадян європейських країн, що не 

входять до складу ЄС, і складає 65,6 %, а частка груп віком до 14 і від 15 до 

24 років складає 19,4 % і 28,2 % відповідно. Тому, з огляду на вищезазначене, 

ми дійшли висновку, що більшість громадян третіх країн, за винятком 

громадян європейських країн, що не входять до складу ЄС, перебувають на 

Кіпрі без матеріально залежних членів родини. 

Густонаселені спільноти іммігрантів з третіх країн світу з населенням 

понад 7000 жителів походять з Філіппін, Росії, Шрі-Ланки й Вʼєтнаму, у той 

час як у групах сирійців, індійців, українців і грузин кількість мешканців 

складає понад 2000 (Див. Таблицю Б 1). Більшість мешканців країн-членів 

Європейського Союзу, які проживають на Кіпрі, походять із Греції, 

Великобританії, Румунії та Болгарії з кількістю в межах 18500 – 29300 осіб. 
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Дані таблиці Б 2 дозволяють дослідити вікову структуру української 

діаспори в Республіці Кіпр. Вони свідчать, що більшість українців, які 

мешкають на Кіпрі, мають вік від 25 до 39 років. Але тут слід зауважити, що 

мова йде про мігрантів, які мають легальний статус перебування на острові. 

Республіка Кіпр виявляє значний інтерес до розвитку відносин з 

Україною, особливо в торговельно-економічній галузі. Найбільш активно 

розвивається двостороннє співробітництво в галузях туризму, транспорту, 

будівництва, банківсько-фінансової справи, сільськогосподарської 

кооперації, а також готельному бізнесі та сфері послуг. Слід зазначити, що у 

2014 р. серед мігрантів Кіпр набув більшої популярності, ніж у попередні 

роки, тому що не виникає надто складних обставин для отримання права на 

проживання і для молоді існують можливості навчатися в університетах 

країни з перспективою подальшого працевлаштування. 

Українська меншина на Кіпрі, за офіційними даними, складає 3500 осіб 

станом на 2017 р. [31]. Переважна кількість українців, що мешкають на Кіпрі, 

– українські громадянки, які знаходяться у шлюбі з громадянами Кіпру або з 

іншими громадянами ЄС. 23 березня 2017 р. українцями на Кіпрі створена 

Асоціація «Товариство Українсько-Кіпрської дружби», яка була офіційно 

зареєстрована в Міністерстві внутрішніх справ Республіки Кіпр та отримала 

свідоцтво про реєстрацію № 4643 згідно з законодавством РК. Станом на 

сьогодні зазначене Товариство є першою та єдиною офіційно зареєстрованою 

організацією українців на Кіпрі. Згідно зі статутом, зазначена Асоціація 

українців є недержавним, неприбутковим громадським обʼєднанням, Голова 

Асоціації – Лариса Калініченко. Основна діяльність спрямована на 

популяризацію на Кіпрі української культури, історії та традицій, сприяння 

підвищенню іміджу нашої держави, розвиток політичного, духовного та 

суспільного життя українців, що живуть на Кіпрі, виховання дітей і молоді в 

умовах еміграції, а також зміцнення міжлюдських контактів і розвиток 

звʼязків між Україною та Кіпром у дусі дружби і солідарності. 

Таблиця 3.2 
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Виїзд громадян України до Республіки Кіпр за 2010 – 2014 рр. [131] 

Рік Кількість 

громадян 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

Із них – за метою поїздки 

службова 

поїздка 

організований 

туризм 

приватна 

поїздка 

2014 47601 - - 47601 

2013 35366 44 1773 33549 

2012 26775 321 538 25916 

2011 20640 1637 7790 11213 

2010 12642 1414 6260 4968 

 

Отже, частина населення України осмислено обирає інші країни в 

пошуках роботи та самореалізації. Міграційні процеси бувають викликані 

різними причинами, але головну роль відіграють саме економічні фактори. 

Так, сума грошових переказів трудових мігрантів в Україну у 2017 р. значно 

переважала за обсягом прямі іноземні інвестиції в економіку і становила 

9,3 млрд. дол. США [50]. Водночас значна частина переказів надійшла з 

Кіпру, її приплив зріс на 36,8 % (209 млн. дол. США). Як бачимо, Республіка 

Кіпр є привабливою країною для наших співвітчизників. Кіпр належить до 

тих країн, що надають українцям легальний статус перебування і 

працевлаштування, чим і приваблюють мігрантів. 

Українські мігранти почали відвідувати Кіпр з моменту встановлення 

дипломатичних звʼязків та стали невіддільною частиною кіпрського 

суспільства. У часи економічного занепаду України в перших роках її 

незалежності багато українців були вимушені шукати кращої долі за 

кордоном. На той час Республіка Кіпр не мала візового режиму для 

перетинання кордону. Достатньо було мати запрошення або готельний 

ваучер як законну підставу для перетинання кордону. 

Тут слід зазначити, наскільки історично доброзичливими були 

відносини між нашими країнами. За часів Радянського Союзу багато 

кіпріотів, як комуністів, так і позапартійних, навчалися у вищих навчальних 



 135 

закладах СРСР, де отримали вищу технічну, медичну, економічну освіти. 

Так, наприклад, екс-президент Республіки Кіпр Д. Христофіас навчався в 

Москві та захистив кандидатську дисертацію з історії в Академії соціальних 

наук, вільно володіє російською мовою. Україна також успадкувала деякі 

спільні договори, які було укладено між СРСР та Республікою Кіпр. Тож 

дружні відносини між країнами та громадянами обох країн, як людський 

фактор, сприяли вибору українських мігрантів на початку та в середині  

90-х рр. ХХ ст. на користь Республіки Кіпр. Цьому також сприяла спільна 

православна віра. 

Отже, позитивне ставлення кіпріотів до українців, легкість перетинання 

кордону, можливість швидкого, хоча й нелегітимного працевлаштування із 

зарплатнею значно вищою, ніж в Україні, стали основними факторами, що 

вплинули на вибір українських мігрантів на користь Республіки Кіпр. У 

2012 р. на прес-конференції міністр внутрішніх справ Н. Сілікіотіс 

акцентував увагу, що інтеграція мігрантів у країнах проживання є одним із 

найважливіших завдань для Кіпру [152]. На прес-конференції, присвяченій 

50-річчю незалежності Республіки Кіпр, Почесний консул К. Балабанов навів 

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 [75]. 

Як свідчать таблиці В 1 – В 2, ще до 2008 р. Статистична Служба 

Республіки Кіпр не відокремлювала українських відвідувачів від інших 

представників країн пострадянського простору. Однак на сучасному етапі 

кількість громадян нашої держави, які відвідали острів, значно збільшилася, 

так, у 2015 р. їх було 50640 осіб. Звичайно, цьому сприяло спрощення 

візового режиму та введення електронних віз. Однак, слід розуміти, що поряд 

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

сподіваються на нелегальне працевлаштування. Нерідко громадяни України, 

маючи два паспорти, відвідують країну не 90 днів на півріччя, а на більший 

термін. А це вже дуже важко відстежити. 
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Таблиці В 1 – В 2, які характеризують відвідання українцями Кіпру 

через Почесне Генеральне Консульство Республіки Кіпр, свідчать про те, що 

більшість віз було видано у 2011 р., згодом громадяни почали більше 

користуватися електронними візами. 

Доволі легко контролювати кількість українців на Кіпрі завдяки 

соціальним мережам. Так, існує спільнота «Сартана на Кіпрі» в 

«Однокласниках», яка нараховує 814 учасників. Також, у «Фейсбуці» є 

спільнота «Українці на Кіпрі» з 3476 учасниками (наприкінці 2017 року). 

Безумовно, до таких груп входять усі охочі, які відвідували острів, а також ті, 

хто тимчасово мешкає на острові або вже отримав кіпрське громадянство. 

На цьому тлі міграційні потоки з України до Республіки Кіпр є дуже 

показовими. Беручи до уваги наведені дані, можна стверджувати, що наші 

країни мають добре розвинуті звʼязки та значно полегшені вимоги щодо 

отримання візи на Кіпр, як трудової, так і туристичної. Це стало 

передумовою того, що, попри географічну віддаленість Кіпру, багато наших 

співвітчизників обирають цю країну для реалізації своїх задумів. Законодавча 

база дає можливість українцям легально працювати на острові, отримавши 

право на перебування. Певна кількість українців згодом приймає кіпрське 

громадянство. Звичайно, що насправді українців на Кіпрі значно більше за 

основні показники, оскільки далеко не всі перебувають на консульському 

обліку. Особливе місце в міграційній картині Кіпру мають українці грецького 

етнічного походження. Завдяки Закону Республіки Греція № 2790 багато 

українців отримали картки «іноземців грецького походження». Цей документ 

дозволив їм свого часу мігрувати до Греції та Кіпру та отримати дозвіл на 

тимчасове перебування в даних країнах, а згодом і громадянство. На Кіпрі 

завдяки цьому багато українців грецького походження могли отримати 

роботу, кредити та інше. Плідна робота дипломатичних представництв 

сприяла спрощенню візового режиму між нашими країнами. Проте, все це 

свідчить про те, що Україна, користуючись розвинутою мережею 
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дипломатичних установ в обох країнах, має створити умови обліку, 

контролю, превентивної роботи з мігрантами [265]. 

Залучення іноземців до культурного, політичного й соціального життя 

досить замкненої до недавнього часу спільноти Кіпру рішуче вплинуло на 

громадську думку та спосіб життя. Наявність та участь іноземців у житті 

місцевого суспільства стали невіддільною частиною Кіпру. Іноземні мігранти 

відіграють дуже важливу роль на політичній мапі Кіпру. По-перше, 

прихильність до окремого українця формує прихильність до нації та країни в 

цілому. А по-друге, політична думка, до якої схиляється українець, 

перебуваючи на Кіпрі, слухаючи кіпрські мас-медіа, формує особисті 

політичні погляди, які потім передаються в Україну. Часто погляд ззовні 

вважається незалежним, але велику роль тут відіграє політичний вектор 

держави, де перебуває український мігрант. Найчастіше, українці приймають 

думку країни, в якій тимчасово перебувають. Але досить часто саме погляд 

українця допомагає іноземцям краще пізнати Україну, її політичні інтереси. 

Таким чином, виникає гостра потреба у створенні діалогу та чіткого 

опрацювання законодавчої бази, щодо працевлаштування та умов 

перебування на острові усіх іноземців, у тому числі українців. 

 

3.3. Досвід Кіпру у формуванні національної міграційної політики 

України в контексті європеїзації 

Громадяни України, які вирішили постійно проживати в іншій країні, 

повинні отримати дозвіл на постійне місце проживання за кордоном. Крім 

того, громадяни України, які постійно проживають за кордоном, повинні 

стати на постійний консульський облік в українському консульстві або 

посольстві. 

Закон від 4 березня 2004 р. № 1 582-VI «Про правове становище 

іноземних українців» постановляє, що громадяни інших країн або особи без 

громадянства, які мають українське етнічне походження, вважаються 

закордонними українцями. 
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Державні заходи щодо міграційної політики, зокрема, у сфері 

діяльності міграційної служби, безпосередньо стосуються забезпечення прав 

людини і в першу чергу – наших співвітчизників, які працюють за кордоном. 

16 вересня 2008 р. був зареєстрований проект закону «Про засади 

державної міграційної політики» у Верховній Раді, що є результатом майже 

семирічної роботи вітчизняних законодавців, де викладені основні завдання у 

сфері еміграції, імміграції, тимчасового входу в Україну іноземців та осіб без 

громадянства, а також підтвердилась необхідність створення громадянського 

державного органу управління міграційними процесами. Документ 

передбачає істотне розширення прав і свобод іммігрантів, які перебувають в 

Україні на законних підставах. Вони пропонують надати кожному іммігранту 

свободу пересування, вибір місця проживання, право залишати територію 

України вільно. Цей законопроект має багато спільного з рішеннями Восьмої 

міністерської конференції Ради Європи з питань міграції, яка проходила в 

Києві 4 – 5 вересня 2008 р., результатом якої стало прийняття декларації з 

вимогою комплексного підходу до проблеми трудової міграції в країнах Ради 

Європи. Даний документ закликає уряди країн-членів Ради Європи вивчити 

правові можливості розширення міграції, погодитися із працевлаштуванням 

іммігрантів на принципах надання допомоги й відсутності дискримінації на 

ринку праці, а також для боротьби з роботодавцями та кримінальними 

структурами, які мають дохід від трудової експлуатації нелегальних 

іммігрантів. Крім легальної трудової міграції, законопроект також регулює 

державну політику щодо нелегальних іммігрантів. 

Громадяни Україні використовують різні можливості та засоби щодо 

міграції до інших країн. Але особливу увагу привертає тенденція, коли 

українці різного етнічного походження отримують змогу мати подвійне 

громадянство від історичної батьківщини. 

Україна, завдяки своєму вигідному географічному становищу, а також 

лояльній політиці щодо іноземців в усі часи існування нашої держави, 

завжди була зручною та сприятливою для оселення представників багатьох 
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національностей. Зараз в Україні найбільшою є російська спільнота, досить 

чисельними є єврейська, грецька, вірменська, польська, угорська, румунська 

та інші спільноти. Ще з часів існування Радянського Союзу інтерес до 

національних меншин з боку країн походження був великим. Так, у 1969 р. 

державою Ізраїль було ініційовано надання громадянства або політичного 

притулку особам єврейського походження, що мешкали в СРСР, так звана 

алія. Метою цієї акції було не тільки збільшення кількості населення 

держави, але також і приваблення досвідчених учених та фахівців, яких було 

вивчено за кошт СРСР, створення для їх роботи сприятливих умов. Так, з 

1969 по 1975 рр. до Ізраїлю прибуло біля 100000 репатріантів з СРСР. Після 

полегшення урядом СРСР процедури перетину кордону у 1989 р. почався 

масовий відʼїзд євреїв до Ізраїлю. Згідно з офіційною статистикою, серед 

мільйона прибулих до Ізраїлю переселенців з СРСР було 110000 інженерів, 

50000 вчителів, 23000 лікарів, 2000 адвокатів [154]. 

З моменту оголошення Незалежності України та прийняття Конституції 

у 1996 р. усім представникам національних меншин було надано право на 

відродження та розвиток мови й культури, право обʼєднуватися в громадські 

організації з метою відродження національної культури та співробітництва із 

країнами етнічного походження. Культурний обмін значною мірою сприяв 

відвідуванню країн походження як із туристично-пізнавальною метою, так і з 

метою працевлаштування та покращення економічного стану або отримання 

громадянства. Уже за часів незалежності України увагу на своїх так званих 

співвітчизників офіційно звернули такі країни, як Германія, Польща, Греція, 

Румунія, Угорщина та інші. Питання надання іншого громадянства фактично 

громадянам України є у сфері юрисдикції держави, що надає громадянство, 

проте аналіз цього явища на сьогодні не є можливим. Але той факт, що 

багато представників національних меншин мають паспорти країни 

походження та український паспорт, – не викликає жодного сумніву. Отже, з 

моменту визнання незалежності України та встановлення дипломатичних 

відносин з більшістю світових держав, країнами етнічного походження було 
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звернено увагу на своїх співвітчизників – представників національних 

меншин України. 

Особливу увагу українським фахівцям при розробці механізму 

управління міграційними потоками, слід приділяти аналізу деяких чинників 

міграції населення України за її межі, зокрема за допомогою карток 

національності, на прикладі використання картки іноземців грецького 

походження (Identity Card for Aliens of Hellenic Descent). 

Свого часу Грецька Республіка виявила великий інтерес до греків 

колишнього СРСР, а потім і до греків незалежної України. Згідно зі 

Всеукраїнським переписом населення 2001 р., в Україні мешкає 91548 

етнічних греків [117]. Спочатку то була гуманітарна та економічна 

підтримка, що було зумовлено вимогами того часу, бо більшість населення 

СРСР, включаючи грецькі діаспори в Ставропольському Краї, у Грузії, в 

Україні, Молдові, Казахстані, перебували за межею бідності. За ініціативи 

місцевих греків було створено суспільні грецькі осередки – перші товариства 

греків України зʼявилися в 1988 р. («Товариство радянських греків 

м. Маріуполя», пізніше «Товариство греків м. Маріуполя», «Товариство 

греків м. Донецька» та сільські товариства), у 1995 р. було створено 

Федерацію грецьких товариств України, яка зараз обʼєднує 95 товариств у 18  

областях Україні [192]. У 1991 р. було відкрито Маріупольський 

гуманітарний коледж Донецького національного університету (зараз 

Маріупольський державний університет) – перший вищий навчальний заклад 

в України, де на офіційному рівні новогрецьку мову викладали викладачі з 

Греції та Кіпру. Українські студенти на той час Маріупольського 

гуманітарного інституту, Таврійського національного університету 

ім. Вернадського м. Сімферополя мали можливість перебувати на 

закордонних стажуваннях в університетах Греції та Кіпру, діти, молодь та 

пенсіонери в рамках програми МЗС Греції та Генерального Секретаріату у 

справах греків за кордоном «Гостинність» також мали можливість відвідати 



 141 

історичну батьківщину. Кількість учасників програми «Гостинність» за 

даними звітів ФГТУ за останні 20 років сягає 10000 осіб. 

Що стосується міграції трудового населення з України до Греції та 

Республіки Кіпр, необхідно дати характеристику передумов цього явища. З 

розпадом СРСР багато українців, грецького походження також, шукали 

можливостей щодо покращення економічного становища. На той час досить 

привабливі умови для трудових мігрантів склалися на Кіпрі та в Греції. Так, 

за даними Національної статистичної служби Греції на 2001 р. у Греції 

загальна кількість мігрантів, легально зареєстрованих, складала 

762191 особу, або 7,3 % від кількості населення країни. З них 1,8 %, або 

13616 осіб було з України (чоловіків – 3339, жінок майже втричі більше – 

10275) [265].  

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 або наявність 

паспорта громадянина України значно полегшувало процедуру перетину 

кордонів нашими співвітчизниками. Картка грека дає можливість вʼїжджати 

до Греції без візи та працевлаштовуватись, також вона дає право 

подорожувати без віз із Греції до Кіпру і вільно працевлаштовуватись. За 

наявності паспорта громадянина Греції можливе оселення та 

працевлаштування у будь-якій європейській державі, і дуже часто греки 

України, отримавши тавтотиту або грецький паспорт оселяються на Кіпрі. 

Процедура отримання картки грека є доволі простою, але 

довготерміновою. Необхідно надати документи, що доводять грецьке 

походження громадянина: свідоцтво про народження своє та своїх батьків 

або одного з батьків, бабусі дідуся та їх свідоцтва про шлюб, або архівні 

документи, що доводять грецьке походження батьків або бабусі чи дідуся. 

Після подання документів, процедури зняття відбитків пальців та співбесіди, 

що доводить наявність грецької свідомості, особа, що подала документи до 

розгляду, чекає, коли спеціальна комісія при муніципальній раді в Греції 
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розглядає можливості щодо видання такої карти. Інколи цей процес триває 

понад 7 років. 

Якщо аналізувати причини міграції греків з України до країни 

етнічного походження Греції та до Кіпру, то слід зазначити, що економічний 

фактор є панівним. На сьогодні в Україні немає переслідування за 

національною ознакою, створено всі умови для гармонійного розвитку 

національних культур та мов. 

З одного боку, така міграція населення має позитивні сторони. 

Представник національної меншини має можливість відвідати історичну 

батьківщину, вивчати її мову, історію, культуру, навіть працевлаштуватися 

та покращити економічне становище родини, отримати європейську 

класичну освіту – усе це передбачено демократичними нормами Конституції 

України. Але з іншого боку, фахівці, які отримали освіту завдяки бюджетним 

коштам України, задля професійного росту залишають її та 

працевлаштовуються в Греції та на Кіпрі, отримують громадянство або 

дозвіл на постійне перебування. 

Однак серед факторів притягання слід підкреслити ті умови, що 

створила грецька держава, а також кіпрський уряд щодо греків закордону. 

Маючи на руках карту грека, українські громадяни мають можливості 

легального працевлаштування, отримання дозволу на перебування у країні 

етнічного походження, мають право на соціальні пільги, на безкоштовне 

надання медичної допомоги, право на освіту – взагалі, їх статус максимально 

наближено до статусу громадянина Греції та Кіпру. 

Таким чином, завдяки тому, що уряди держав країн етнічного 

походження національних меншин України створюють сприятливі умови для 

їх оселення та працевлаштування, а також у звʼязку з важким економічним 

станом в Україні питання міграції представників національних меншин 

України до країн етнічного походження постає одним з найактуальніших. За 

даними Євростату у 2015 році 19000 українців змінили громадянство. Але, 
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більшість українців отримали громадянство Германії – 4917, в Португалії – 

2895 та Польщі – 1957 [107]. 

В Україні державна міграційна політика трансформується відповідно 

до сучасних викликів. 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 

підприємництво», «Про адміністративні правопорушення»; «Про 

ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та 

соціального захисту трудящих-мігрантів»; Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про правила вʼїзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію»; Угода між урядом Росії і України 

про співробітництво прикордонних областей, двосторонні угоди про трудову 

діяльність і соціальний захист громадян, які працюють за межами своєї 

країни; Міжнародна Конвенція ООН про захист прав трудящих-мігрантів і 

членів їхніх сімей. 

Україна є активним законодавцем в області міграційного контролю й 

управління, починаючи з кінця 1990-х рр. Діяльність була повʼязана 

головним чином з українською участю в регіональних консультативних 

процесах, а також зміною структури міграції. Міжнародні організації 

підкреслюють, що з після оголошення державної незалежності, Україна 

досягла відчутного прогресу в справі приведення свого міграційного 

законодавства та пропагандистської практики у відповідність із 

міжнародними стандартами в галузі прав людини. Вона прийняла сучасне 

міграційне законодавство, яке містить у собі міжнародні угоди про права 

людини в національному законодавстві, й розробила міжнародне 

співробітництво в області міграції. 

Міграційне законодавство України останнім часом зазнало серйозної 

реформи, яка почалася за рахунок реалізації плану щодо лібералізації дій візи 
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ЄС, представленого Європейським Чоюзом в Україні ще в листопаді 2010 р. 

Даний документ став дорожньою картою для складних реформ у міграційній, 

візовій,  надання притулку і деяких інших політиках України (наприклад, 

безпеки документів, громадського порядку і безпеки, захисту персональних 

даних, і т.д.). 22 квітня 2011 р. було ухвалено Національний план з виконання 

плану дій Україна-ЄС щодо лібералізації візового режиму.  

Необхідно зауважити, що Україна уклала угоду про полегшення 

візового режиму з ЄС, яка набрала чинності у 2008 р. зі змінами у 2012 р. 

Крім того, було підписано спеціальні місцеві угоди щодо прикордонного 

руху з сусідами ЄС: Польща – у 2009 р., Словацька Республіка – у 2008 р., і 

Угорщина – у 2007 р. 

Відповідно до «Правил виїзду з території України і вʼїзду на територію 

України громадянами України», громадяни України мають право на виїзд і 

вʼїзд на територію України. Право громадян України на виїзд з України може 

бути обмеженим, якщо громадянин підлягає кримінальній відповідальності 

або вже засуджений. 

Що стосується нелегальної міграції, Україна підписала угоди про 

реадмісію та угоди про передачу і приймання осіб через спільний державний 

кордон або осіб, які незаконно перебувають на території держав. Станом на 

листопад 2012 р. Україна має угоди про реадмісію з Вірменією, ЄС, Грузією, 

Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Туркменістаном, Вʼєтнамом і 

Узбекистаном. 

Після падіння «залізної завіси» в 1991 р. більшість складних 

міграційних схем виявилися в Україні. Демографічна ситуація України 

страждає від відносно високих показників смертності (особливо чоловіків), 

падінням темпів народжуваності й значним відтоком міграції. Наприклад, 

населення знизилося з 51944000 осіб в 1991 р. до 45533000 осіб у 2013 р. та 

42760500 осіб наприкінці 2015 р. [45] 

Крім того, ще з 1991 р. Україна поступово стає великою транзитною 

країною для досягнення західних держав через великі кордони. На основі цієї 
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складної картини стає очевидним, що Україна буде продовжувати ставати все 

більш і більш важливою країною у світі міграцій і мереж. 

Розуміння міжнародних міграційних тенденцій має велике значення 

для формування внутрішньої та зовнішньої політики держави. Міграція 

впливає на ринок праці, конкурентоспроможності та розвитку країни. Вона 

має політичні, соціальні, а також економічні наслідки. Це особливо актуально 

для невеликих країн з ринковою економікою, таких як Кіпр. Таким чином, 

здатність країни правильно зрозуміти й передбачити міграційні потоки з 

інших країн слугує цінним інструментом для розробки та реалізації 

економічної та соціальної політики. 

Слід зауважити, що не тільки економічний, а й інші чинники також 

можуть впливати на рішення людини мігрувати. Рівень доходів і розрив у 

ньому є важливою рушійною силою міграції на Кіпр. 

Міграційні потоки в країну та з неї можуть генерувати як переваги, так 

і недоліки. Для країни призначення непередбачений приплив іноземних 

робітників може в кінцевому підсумку призвести до змін у складі та розмірі 

ринку праці країни й, безсумнівно, позначиться на заробітній платні та 

можливості працевлаштування в цій країні. Внутрішні, в основному 

низькокваліфіковані працівники можуть зіткнутися з конкуренцією, що 

виникає через висхідну кількість низькокваліфікованих робочих мігрантів, 

що бажають працювати далеко від своїх рідних країн за значно нижчу (у 

порівнянні з місцевими нормами) заробітну плату. З іншого боку, низький 

рівень заробітної плати може призвести до зниження витрат виробництва і, в 

кінцевому підсумку, до зниження цін на вітчизняну продукцію та послуги. 

Дійсно, є достатньо доказів для вільного та окупованого Кіпру та інших 

країн, що міграція впливає на заробітну плату і прибутковий  

розподіл [215; 242; 254, с. 67]. 

У той самий час, «відправні» країни отримують грошові перекази – 

гроші, відправлені додому мігрантами, що є істотним джерелом доходу та 

ключовим фактором сприяння економічному зростанню в цих країнах. За 
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оцінками Світового банку, грошові перекази країн можуть складати до однієї 

третини власного ВВП в деяких випадках. У 2013 р. заробітчани 

перерахували в Україну 8,5 млрд. дол. США, а в 2014 р. 6,5 мільярда дол. 

США [30]. 

Важливий недолік міграції, в основному поширений у країнах, що 

розвиваються, – це явище, яке зазвичай називають «витоком мізків». Часто 

талановиті або добре освічені люди в країнах, що розвиваються, мігрували в 

пошуках можливостей знайти кращу роботу або іншу, за кордоном. Отже, ці 

країни підтримали зневоднення людського капіталу та втратили потенціал 

зростання в довгостроковій перспективі. Міграція впливає і на країни-

донори, і на країни-реципієнти. Необхідно відзначити, що міжнародний потік 

мігрантів може мати важливі економічні наслідки для обох сторін і, 

внаслідок цього, є важливим для будь-якої країни, щоб аналізувати і 

прогнозувати ці потоки. Загальні міграційні потоки значно зросли за останні 

два десятиліття, у тому числі й на Кіпрі. 

Згідно зі статистикою 5,3 млн. або 1,8 млн. українських мігрантів 

проживають за кордоном за даними на 2012 р. та стільки ж у 2017 р., що 

відповідає 11,7 % або 4,1 % від загальної чисельності населення, що 

проживає в Україні [174]. Величезна різниця між двома оцінками залежить 

від того, як враховуються мігранти, що проживають в Росії, – відповідно до 

країни народження або критерію громадянства. За неофіційними оцінками, за 

кордоном живуть та працюють близько 5 – 7 млн. наших співвітчизників. 

Легально за межами України проживають 1,14 млн. українців, як наводять 

дані посольства та консульства України за кордоном. За статистичними 

даними, найбільше українців проживають в Італії – офіційно їх тут 

налічується 208796 осіб. На другому місці за чисельністю – українська 

діаспора в Німеччині – 159308 осіб, а на третьому – в Росії, де проживають та 

працюють 126374 українці. Також до першої пʼятірки країн, в яких проживає 

найбільше українців, за офіційними статистичними даними, увійшли Чехія 

(116371 особа) та Ізраїль з кількістю українців 97617 осіб [191]. 
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Окрім того, українцям подобаються південні країни, наприклад, 

Іспанія, де живе 77217 громадян України. Також є велика кількість українців 

у Греції (50810 осіб) та в Португалії (48210 українців). На інших континентах 

багато українців у Сполучених Штатах (59917 осіб) та в Канаді (43000) [113]. 

Чисельність населення буде знижуватися ще на 10 млн. осіб до 2050 

року. У 2050 р. майже половині населення буде понад 45 років. Старіння є 

неминучою демографічною тенденцією, і Україна, за прогнозами, відчує 

збільшення відсотку українців пенсійного віку (у віці 65 років і старше) з 

14 % до 20,5 %. Такий розвиток подій буде мати серйозні наслідки для 

робочої сили, яка буде підтримувати висхідну кількість пенсіонерів і людей, 

що потребують медичної допомоги [115]. 

Українська міграція робочої сили, насамперед, до певної міри, може 

бути охарактеризована «витоком мізків», у світлі наявної невідповідності між 

навичками мігрантів і займаними ними посадами. Лише деяким із мігрантів 

вдається знайти роботу за кордоном відповідно до рівня кваліфікації. 

Незалежно від освіти майже всі з них працюють на низькокваліфікованих 

робочих місцях. Починаючи з 1991 р. Україну покинули за різними даними 

близько 100000 вчених. За словами директора Державного фонду 

фундаментальних досліджень Б. Гриньова, кількість молодих українських 

учених, які прагнуть виїхати за кордон і реалізувати себе в розвинених 

країнах, просто вражає: в одній тільки Німеччині сьогодні навчаються і 

працюють 25000 осіб з України. За даними ЮНЕСКО, в останні роки 

кількість учених у світі збільшилася на 20 %, а в Україні тільки у 2015 р. 

Національну академію наук залишили 2730 осіб, з них 95 докторів наук і 511 

кандидатів наук [20]. 

З 1991 р. кількість учених у країні зменшилася втричі. Це найбільші 

втрати серед усіх галузей і сфер діяльності. Активно виїжджають українці в 

інші держави і на постійне проживання. Найбільше людей виїхало в Ізраїль, 

Росію, США, Німеччину. А ще, до речі, щороку приблизно 900000 наших 

громадян подають заявки на отримання грін-карти США. 5000 особам 
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щорічно вдається виграти цю лотерею, більшість із них їдуть жити й 

працювати в США [3]. 

Також слід зазначити, що ступінь економічної розбіжності між 

регіонами України є значним. Наприклад, дохід  на душу населення в 

Донецькій області становив 683 дол. США (у першому кварталі 2011 р.), що 

на 20 % вище, ніж середній прибуток в Україні (550 дол. США), у той час як 

дохід в Чернівецькій області (352 дол. США) становить на 37 % менше, ніж у 

середньому [103]. Ці економічні диспропорції й асиметричні шляхи розвитку 

між регіонами повинні сприйматися як один із факторів, що пояснює 

поточну географічну закономірність розподілу. Інші ключові фактори, які 

містять у собі близькість до кордону ЄС, встановлюють міграційні мережі й 

культурні звʼязки [5]. 

Основними міграційними чинниками для українських трудових 

мігрантів є поліпшення їх рівня життя і перспектива підвищення заробітної 

плати. Однак різниця в прибутках є не єдиним фактором мотивації для 

міграції; процес прийняття рішення містить у собі не тільки матеріальні 

зміни, але й соціальні переваги і культурні цінності. 

Майже десять років тому Україну навіть називали Мексикою в Європі. 

Україна, дійсно, схожа на другий за величиною коридор міграції у світі [97]. 

Міграція українців характеризується тимчасовістю, неврегульованістю 

статусу, транснаціональністю. Україна є країною донором, реципієнтом і 

країною транзиту. 

Автор О. Леонтенко виділяє декілька етапів трудової міграції з 

України: 

1) Перший етап, який завершився до 1990 р. Його можна 

охарактеризувати, як період відтоку в основному представників 

інтелектуальної та культурної еліти – учені, музиканти, художники та ін. 

Варто зазначити, що ця категорія мігрантів була незначною і її зникнення з 

українського ринку праці не мало великих наслідків, попри значний вплив на 

розвиток науки та культури, на який у ті часи ніхто великої уваги не звертав. 
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2) Другий етап можна відокремити періодом, який почався в 1990 і 

закінчився в 1993 р. Цей етап характеризується відтоком професіоналів, який 

був дуже чисельним, як вважає О. Леонтенко. У ті часи за кордоном 

побували досвідчені й кваліфіковані працівники з високим рівнем освіти, які 

бачили, що іноземні працівники такого ж рівня освіти отримували набагато 

більшу зарплатню, і просто не хотіли повертатися до України, укладаючи 

трудові контракти. Паралельно з цим розширювались напрямки виїзду. 

3) Третій етап розпочався після 1994 р. У цей період еміграційна хвиля 

охопила менш кваліфікованих робітників – будівельників, водіїв, слюсарів, 

кухарів та різноробів. Необхідно підкреслити, що ця категорія мігрантів була 

та є найчисельнішою. Також до цієї категорії, на думку автора, треба 

включити молодь країни, яка не бачить перспектив її розвитку і виїжджає за 

кордон з метою залишитися. 

4) Остання – четверта хвиля, яка отримала назву трудової міграції, 

почалася в 1990-і роки і триває вже понад двадцять років. Як уже 

зазначалося, країни української еміграції – Росія (близько 50 %), Італія, 

Польща, Чехія, Іспанія, Португалія та інші. Основні причини міграції 

українців – економічні. А з 2014 р. до причин масової міграції населення слід 

додати військові дії на Сході України. Міграційна політика в Україні 

залишається неврегульованою і неефективною. В українському суспільстві 

трудова міграція постає в негативному світлі з огляду на соціальні, 

демографічні наслідки, але припинення відтоку і повернення українських 

іммігрантів можливе лише за умови покращення економічного становища, 

підвищення соціальних стандартів життя, створення робочих місць, 

підтримки розвитку підприємницької діяльності та ін. Так, за словами 

Генерального секретаря ООН (2006 р.), повернення іммігрантів на 

батьківщину буде сприяти розвитку тільки в тому випадку і тією мірою, якою 

в країні походження створений сприятливий соціальний та економічний 

клімат для подальшої можливості іммігрантів реалізовувати здобутий за 

кордоном досвід або інвестувати свої заощадження [86]. 
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Коли мова йде про міграцію з України в ЄС, загальна картина і цифри 

здаються різними. Не існує ніяких сумнівів у тому, що за оцінками кількість 

українських мігрантів в Європі чітко не визначена, у звʼязку з відсутністю 

повністю стандартизованого визначення і специфіки статистики мігрантів у 

державах-членах. Попри значні недокументовані міграційні потоки, завдяки 

своїй візовій політиці ЄС, очевидно, має велику кількість інструментів для 

регулювання і реєстрації українських мігрантів. Тут оцінки з різних джерел 

розрізняються на рівні близько 1 млн. осіб. О. Малиновська наводить 

загальну кількість жителів України, які проживали в ЄС у 2013 р., як 634851 

особу [94]. Так, за даними Євростат, чисельність громадян України, які 

отримали на території ЄС статус довготривалого мігранта, що забезпечує всю 

повноту прав постійного мешканця і надається після пʼяти років легального 

проживання, стабільно зростає. Протягом останніх 10 років вона збільшилася 

майже вдесятеро (рис. 5). І це без урахування мігрантів, які вже встигли 

отримати громадянство країн перебування. Лише протягом 2016 р. 

громадянство держав ЄС отримали 24,1 тис. українців [184]. 

З огляду на велику кількість українських громадян (а також осіб 

українського походження), що проживають у Європі, відчувається нестача 

наукових досліджень, орієнтованих на вивчення української діаспори. 

Упродовж 2017 р. країни-члени Європейського Союзу, а також держави, що 

входять до складу Шенгенської зони (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та 

Швейцарія) видали близько 3,1 млн. посвідок на перебування на своїй 

території громадянам третіх країн [185]. Такий показник є рекордним з часу, 

коли агенція почала збирати відповідні дані. При цьому на першому місці в 

рейтингу – громадяни України. У 2017 р. понад 662000 наших 

співвітчизників отримали відповідний документ (21 % від загальної кількості 

виданих дозволів). У свою чергу, 87 % цих людей отримали дозвіл на 

перебування в сусідній Польщі. Українці також лідирують серед іноземців, 

які отримали відповідний дозвіл у Чехії, Естонії, Литві та Словаччині. За 

повідомленням Євростату, іноземці отримують дозвіл на перебування через 
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сімейні обставини, а також із метою навчання і роботи в країнах ЄС. 

Останніми роками 75 % українців отримують дозволи саме з метою роботи за 

кордоном [114]. 

Домінантними видами економічної діяльності серед українських 

трудових мігрантів є будівництво, яке більш поширено серед чоловіків, хатнє 

господарювання та догляд за хворими, які частіше зустрічаються серед 

жінок. Встановлено, що приблизно одна чверть усіх мігрантів працює за 

кордоном з нелегальним статусом. 

Близько дві третини мігрантів становлять чоловіки, але великі 

відмінності спостерігаються відповідно до пунктів призначення. Наприклад, 

в Італії, Німеччині та Греції більшою є частка жінок. Навіть, якщо більше 

чоловіків, ніж жінок, у Польщі, Іспанії та Португалії відсоток українських 

жінок, які проживають там, вищій, ніж у цілому середній показник трудової 

міграції жінок. Це явно повʼязано з різними структурами ринку праці 

суспільства, що приймає. 

Наразі грошові перекази в Україну майже еквівалентні прямим 

іноземним інвестиціям. Україна отримує найбільші частки грошових 

переказів з Росії, США, Німеччини, Сполученого Королівства, що вказує на 

те, що не тільки робоча сила українських мігрантів робить перекази, а й 

діаспора. Але слід зазначити, що, за даними Національного банку України, 

поряд із великими країнами з надрозвиненою економікою, до пʼятірки країн-

лідерів за обсягами приватних грошових переказів в Україну входить 

Республіка Кіпр. Так, у 2017 р. вони становили 218,5 млн. дол. США [178]. 

Загальнонаціональне вибіркове дослідження з питань трудової міграції 

було проведене Державною службою статистики України у 2008 р. і являє 

собою перше репрезентативне опитування щодо трудової міграції з України. 

Трудові мігранти тут визначаються як «українські громадяни працездатного 

віку (жінки 15 – 54 років, чоловіки 15 – 59 років), які були за кордоном з 

метою працевлаштування хоча б один раз з січня 2005 р. до дати співбесіди в 

травні-червні 2008 р.» [116]. 
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За 10 років міграційні потоки з України послідовно впали й залишалися 

незмінними з 2010 по 2012 рр. Проте ці статистичні дані, взяті з офіційних 

реєстрацій та обліків за місцем постійного проживання, як правило, 

недооцінюють реальний потік через дві причини: по-перше, особи, що 

відʼїжджають, не зацікавлені в тому, щоб бути знятими з обліку; по-друге, 

тимчасові потоки не реєструються. 

З 2001 – 2009 рр. головним відомим пунктом призначення понад 

половини всіх українських емігрантів була Росія, цей показник знизився до 

40,4 % у 2010 р. і до 35,3 % у 2011 р. Усі інші країни колишнього 

Радянського Союзу незмінно нараховують 10 – 11 % усього еміграційного 

потоку з України. Також відбувалося безперервне збільшення міграційних 

потоків до країн колишнього Радянського Союзу, а також до Ізраїлю, 

Німеччини та США. Цей відсоток потоків до цих країн зріс у 2011 р. на 

54,2 %. Кожна країна якоюсь мірою була на піку в цій категорії протягом 

останніх 10 років – Чехія, Іспанія, Італія, Польща, Угорщина, Канада та інші 

популярні пункти призначення. 

Важливо відзначити, що цей тренд визначився ще до початку 

«Революції гідності» наприкінці 2013 р. Масові громадянські заворушення, 

активне втручання Росії у внутрішні справи України, анексія Криму та 

агресія на Донбасі створили передумови до різкої активізації міграційних 

потоків. Багато українських та міжнародних експертів уже висловили 

занепокоєння з приводу переселення цивільного населення, яке уникає зон 

військових дій. За оцінками УВКБ ООН, опублікованими 9 червня 2016 р., 

кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить понад 1,7 млн. 

осіб. Приблизно 90 % людей переїхали в більш безпечні райони всередині 

країни, а решта покинули Крим після його незаконної анексії Росією. 

Кількість транскордонних переміщень також дуже висока. ФМС Росії 

повідомили, що близько 142000 громадян України переховуються в Росії й 

близько 42000 запросили політичного притулку. Відомо, що кількість заявок 

від українських шукачів притулку в ЄС досягла 14000 осіб у 2014 р. [2] 
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За статистикою, яку приводять демографи, на заробітки за кордон за 

останні 20 років виїхало від 7 до 15 % економічно активних громадян [26; 

104]. Певний відсоток з них «осів» за кордоном назавжди, інша частина – 

продовжує працювати й плекати надії повернутися в Україну з кращими 

економічними можливостями. Найбільша ж частина українців їде за кордон 

на сезонні заробітки, щоб вижити. Скептики надання Україні безвізового 

режиму з ЄС стверджували, що тривала затримка цього процесу була 

повʼязана саме з побоюваннями лідерів європейських країн і єврочиновників 

відчути на собі масштабну хвилю трудових мігрантів з України. Втім 

ситуація абсолютно протилежна: ті українці, які хотіли виїхати на заробітки, 

уже давно це зробили або роблять легальним чи нелегальним способом. 

Головна відмінність українського працівника від хвилі мігрантів з країн Азії 

та Африки – його вмотивованість на досягнення конкретних економічних 

результатів своєї праці. Тобто за кордон їдуть саме ті українці, які не 

реалізували або не масштабували свої досягнення в Україні, і це головна 

проблема для держави. Адже мігрують найбільш здібні й мотивовані робочі, 

менеджери, кваліфіковані фахівці. Попри це, держава поки не в змозі 

зупинити процес «відтоку мізків» за кордон. З 1 січня 2016 р. в Україні 

вперше за 25 років набрав чинності закон «Про зовнішню трудову міграцію», 

який регулює основні правові аспекти легального працевлаштування 

українців за кордоном. Однак варто зазначити: найбільшу економічну 

користь державі приносять саме нелегальні доходи мігрантів, які ті всіма 

можливими шляхами передають на Батьківщину. Зате всередині економічної 

системи України правами трудових мігрантів продовжують нехтувати, а 

реалії й темп реформ не спонукають до повернення найбільш активних 

українців додому. Серед українців за останні 2 роки збільшився відсоток тих, 

хто не має ілюзій і надій на поліпшення економічного клімату всередині 

країни. За даними соціологів, динаміки додають не тільки новини з фронту 

на Донбасі, політична криза й корупційні скандали, а й цілком зрозумілі 

кожному реалії життя. Девальвація гривні, низька довіра до банківської 
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системи, безробіття, зростання цін і тарифів, проблеми у сфері охорони 

здоровʼя, відсутність ефективної соціальної політики та пенсійної реформи – 

усі ці фактори разом впливають на всіх без винятку громадян, але змушують 

реально задуматися над своїм буттям саме активну частину українців. 

Український журналіст О. Радчук у своїй статті «У пастці економічної 

безвиході: нові ризики трудової міграції для України» надає такі дані: згідно 

з даними соціологічного опитування Інституту Горшеніна, яке відбулося у 

квітні 2016 р., понад 40 % економічно активних українців у віці від 18 до 29 

років бажають виїхати з України заради більш оплачуваної роботи й 

карʼєрних перспектив. За даними опитування компанії GFK Ukraine, 8 % 

громадян України (а це близько 3 млн. осіб) найближчим часом будують 

плани трудової міграції за кордон. Наприклад, 5 років тому, у 2012 році, ця 

кількість була більш ніж удвічі меншою – 1,2 млн. українців [153]. 

У тій самій статті наведено також, що лідером серед країн ЄС, який 

максимально створив умови для трудових мігрантів, стала Польща. У 2014 – 

2015 рр. понад півмільйона українців отримали право на постійне або 

тимчасове проживання в цій країні. Сприяє цьому урядова політика Польщі: 

Міністерство з питань сімʼї, праці і соціальної політики оголосило про плани 

зрівняти заробітні плати найманих робітників з-за кордону і поляків. 

Особливо це стосується сезонної роботи в сільськогосподарському секторі 

економіки. У середньому, показник трудової міграції українців серед країн 

ЄС зріс на 30 %: найчастіше їдуть в уже згадану Польщу, Німеччину, Італію, 

Чехію та країни Скандинавії. Значно зросла кількість тих, хто виїздить до 

США і Канади. А ось кількість мігрантів, які поїхали на заробітки в Росію, 

навпаки, знизилася: в порівнянні з 2011 р. зараз в РФ офіційно працює на 6 % 

менше українців. За статистикою, яку наводять демографи, на заробітки за 

кордон за останні 20 років виїхало від 7 до 15% економічно активних 

громадян. У період 2014 – 2015 рр. з України тільки офіційно виїхали на 

заробітки понад 1 млн. українців. І тенденція тільки зростає. Зараз, за 

різними даними, за кордоном працюють від 4 до 8 млн. українців [104].  
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Викликає інтерес зворотня статистика – скільки іноземців мігрувало в 

Україну та отримало громадянство. У 2014 р. в Україні на постійній основі 

проживало понад 247 тисяч іноземних громадян, ще понад 71000 іноземців 

проживало тимчасово. Сильний імміграційний рух почав простежуватись на 

початку 2000-х. Потім кількість іммігрантів пішла на спад. Підвищений 

інтерес до нашої країни став проявлятися з 2008 р.. Чисельність іммігрантів 

неухильно зростала з 2008 р., на 10000 – 15000 щороку. Основними 

іноземцями, які приїжджають до України з метою залишитися, є вихідці з 

пострадянських країн. Також часто можна зустріти вихідців з Вʼєтнаму, 

Ізраїлю, КНР, Польщі, які проживають на території нашої країни постійно. 

Усі ці роки в офіційній статистиці не враховувалися так звані мігранти з 

неврегульованим правовим статусом. І якщо з країнами, з якими у нас 

візовий режим, усе зрозуміло, представники цих країн у нас на обліку, то з 

вихідцями з країн, з якими у нас немає візового режиму, а таких сорок 

держав, існують проблеми. Більшість іммігрантів з таких країн не мають 

жодних документів, що дозволяють їм працювати на законних підставах. 

наскільки великий відсоток таких жителів в Україні, не береться сказати 

ніхто. Експерти називають дуже різні дані. Наприклад, в останній доповіді 

Департаменту ООН з економічних і соціальних питань ішлося про те, що в 

Україні проживає близько 5 млн. мігрантів, тобто виходить, що на частку 

нелегалів припадає не менше 4 млн. осіб [39].  

За вісім місяців 2016 р. кількість іноземців, які отримали громадянство 

України, становила – 10698 осіб, у тому числі й дітей. Окрім того, 683 особи 

без громадянства отримали український паспорт. Про це повідомила 

Державна міграційна служба. З них, зокрема, громадянство отримали за 

народженням – 7006, за територіальним походженням – 2593, на підставі 

угоди про спрощений порядок зміни громадянства – 51, поновлено в 

громадянстві – сім та прийнято до громадянства указом президента – 325 

осіб. Також громадянство надано внаслідок усиновлення – 18, внаслідок 

опіки – 123, визнано судом недієздатною через встановлення над нею опіки – 
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1 особа, дитині звʼязку з  громадянством батьків – 566, внаслідок визнання 

або встановлення батьківства чи материнства – 8. Однак, зазначається, що 

обліку кількості звернень щодо отримання громадянства не ведеться [177]. 

Однак вищенаведена статистика та аналітика даних міграційних рухів 

громадян України може бути простежена на вільній території. Наразі немає 

відомостей про міграційні рухи громадян України з окупованих територій 

Донецької та Луганської областей та  Автономної Республіки Крим. На жаль, 

Україна не  має змоги контролювати ці процеси. 

Основним питанням політичного життя кожної країни є вибори голови 

держави та парламенту. Дуже складно зараз прогнозувати, як проходитимуть 

вибори після обʼєднання країни, хто голосуватиме, як буде відновлено 

громадянство України на окупованих територіях. Тут є дуже важливим 

досвід Республіки Кіпр. 

Політичні відносини між Туреччиною та турецькою кіпрською 

громадою посилилися в середині 1950-х років до насильницького вибуху 

міжкультурного конфлікту на Кіпрі. Участь Туреччини в кіпрському спорі 

відбувалася серед холодної війни, що призвело до перетворення великого 

конфлікту між греко-кіпрським націоналістичним рухом і британською 

колоніальною адміністрацією на греко-турецьке військово-політичне 

протистояння на регіональному рівні. Питання «населення Кіпру» як це було 

введено в кіпрську політику турко-кіпрськими націоналістами, які вимагали, 

щоб, незалежно від становища меншості турецьких кіпріотів на острові, 

турецька нація (турки в Туреччині й турки на Кіпрі) становили більшість у 

регіоні, й, таким чином, турецька нація мала право контролювати Кіпр. 

Однак до 1974 р. суперечливі погляди на проблему населення не домінували 

в політичних дискурсах відповідних субʼєктів кіпрського спору. Туреччина 

збільшила свій політичний вплив серед турко-кіпріотів під час холодної 

війни, надавши політичну та військову підтримку для створення воєнізованої 

турецької організації опору, якій пізніше вдалося окупувати частину острова. 

У липні 1974 року Туреччина розпочала військову операцію, яка була  
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реакцією на військове повстання грецької хунти проти уряду Кіпру. Турецьке 

військове втручання завершилося територіальним поділом острова. Це 

викликало гуманітарні та політичні проблеми, спричинені перенаселенням та 

вимушеною міграцією населення. Гуманітарний вимір стосується почуттів і 

очікувань другого і третього поколінь турецьких мігрантів-поселенців, які 

народилися і соціалізувалися на Кіпрі. Політичний вимір полягає в тому, що 

Туреччина та турецькі органи місцевої влади на окупованій території 

доклали свідомих зусиль щодо зміни демографічної структури північної 

частини Кіпру, що становить порушення Четвертої Женевської конвенції 

1949 р. [150] 

Висхідна кількість турецьких мігрантів у північній частині Кіпру та 

їхній вплив на політику стають чутливим і суперечливим питанням, яке 

провокує греко-кіпріотів, бо для них ці мігранти є поселенцями, а Туреччина 

винна у проведенні політики колонізації. Однак окупований Кіпр 

представляє окрему категорію, де «політично мотивована міграція» є 

результатом комбінації внутрішньої політики цілей країни перебування та 

зовнішньої політики країни походження. Окупований Кіпр не має законної 

міграційної політики, попри збільшення міграційних рухів з 1974 р.. У 

1975 р. групи турецьких сімей з конкретних сіл у Туреччині були 

організовано перевезені в окремі села на півночі Кіпру, звідки вимушені були 

бігти греко-кіпріоти. Ця перша хвиля завершилася за кілька років. Друга 

хвиля турецької міграції мала місце в період 1980 – 1999 рр. Третя хвиля 

міграції почалася в 2000-х рр. і продовжується до теперішнього часу. Ця 

хвиля відрізняється від перших двох і в певному сенсі може бути 

схарактеризована як «реальний потік трудової міграції» на острів. Цей 

міграційний потік сильно вплинув на політику та економічну динаміку в 

Туреччині, призвів до безробіття в середині країни, а також політики 

переміщення людей у Східній та Південно-Східній Анатолії [267].  

З іншого боку, внутрішня соціально-економічна динаміка окупованої 

частини острова, наприклад, підвищення рівня освіти, стрімке зростання 
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будівельної індустрії під час анонсування Плану Аннана, а також збільшення 

попиту на некваліфіковану робочу силу привернуло турецьке населення на 

острів. Неможливо визначити кількість людей, які мігрували на острів, 

оскільки не було суворого контролю або юридичних документів цього 

періоду. Кількість мігрантів, що зростала з 1974 р., і надання їм статусу 

громадянства стали одним із найгостріших питань у політичному житті 

турко-кіпріотів. Соціально-культурні відмінності між турецькими мігрантами 

і турко-кіпріотами та реакція останніх на наслідки міграції призвели до 

антимігрантської риторики. Проте після виборів 2003 р. громадянство 

невизнаної Республіки Північного Кіпру було надано тисячам людей. Цікаво, 

що деякі з них навіть не мешкали на Кіпрі, а 20 із них були зареєстровані за 

адресою заступника премʼєр-міністра. 

Альбайрак повідомив, що кількість громадянств, наданих невизнаною 

Республікою Північного Кіпру між 1974 і 14 жовтня 2003 р., становила 53904 

особи. Після 1994 р. громадянство були надано 17293 особам: за рішенням 

кабінету Міністрів – 3675 осіб; за погодженням з Міністерством внутрішніх 

справ – 7272 особи; третє покоління, що мешкає на Кіпрі – 2246 осіб; за 

шлюбом – 1971 особа; громадяни третіх країн – 1142 особи; болгарські турки 

– 987 осіб. Сердар Денкташ заявив, що чисельність населення становила 

240 тис. осіб, тоді як за даними перепису 1996 р. – 205 тис. осіб. За версією 

Виборчої Ради, на жовтень 2003 р. було 220000 осіб. З них 120000 осіб є 

поселенцями з континентальної частини Туреччини. Понад 20000 осіб 

походять із провінції Хатай в Туреччині. Далі йдуть вихідці з 

Чорноморського регіону і Мерсина. З 141 тис. виборців 70 тис. осіб є 

турецькими поселенцями [263]. 

Північний 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 
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відносини між Туреччиною і північним Кіпром. Можна стверджувати, що 

існують принаймні інші потенційні випадки, які можна обʼєднати в одну 

категорію разом з Північним Кіпром. Такі випадки, як Косово, Крим та деякі 

постсоціалістичні країни, демонструють подібну характеристику причин 

міграції та реакцій на неї. Випадок Кіпру підкреслює той факт, 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, які виходять за рамки звичайних результатів економічної 

міграції, і потребує подальшої уваги. Цікаво також відзначити, що 

різноманітні реакції на міграцію завершилися створенням великої 

дискусійної області між політичними силами. Більше того, політично 

мотивована міграція заохочує нові міжнародні правила. Попри те, що 

четверта Женевська конвенція забороняє переселення населення державою-

окупантом на окуповані території, вона не передбачає явної моделі для 

вирішення наслідків таких державних актів [308]. 

Гуманітарний аспект вимагає чітких правил і критеріїв для 

регулювання наслідків міграції шляхом застосування універсальних 

принципів прав людини, тоді як політичний вимір вимагає чіткого 

визначення відповідальності держави, яка бере участь у керуванні міграцією 

з політичних причин. 

Що стосується України,  наша  держава лише ініціювала перші кроки 

щодо поліпшення статусу трудових мігрантів за кордоном, і це завдяки 

роботі громадських організацій та журналістським ініціативам. Поки не 

здійснюється ніяких системних дій щодо поліпшення прав «заробітчан» 

всередині країни, відсутні поправки в законодавство, які б враховували 

трудовий стаж мігранта до загального стажу для майбутнього нарахування 

пенсій. Виходить, що людина може багато років пропрацювати за кордоном, 

заробити гроші, які надалі буде вкладати саме в українську економіку, проте 

так і не отримає від держави гідної пенсії. За даними дослідження 
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Міжнародної організації з міграції, кожен пʼятий мігрант готовий інвестувати 

кошти не тільки у свою сімʼю, а й у діяльність місцевої громади, звідки він і 

вирушив у пошуках великих заробітків. Отже, на законодавчому рівні мають 

бути здійснені наступні кроки: 

− надати офіційний статус українцям, що працюють за кордоном, та 

ввести поняття «експорт робочої сили» як складову ВВП України; 

− забезпечити контроль за перебуванням українців за кордоном не 

залежно від походження, особливо під час виборів; 

− внести законопроект про обовʼязкову участь у виборах громадян 

України; 

− внести до розгляду Верховною Радою України законопроект, який 

би зобовʼязував українців, що виїжджають за кордон на тимчасове 

проживання, обовʼязково ставати на консульський облік у країні 

перебування. По-перше, це захистить права українця за кордоном, полегшить 

його пошук, а по-друге, надасть можливість мати інформацію щодо умов 

перебування в інший країні, і по-третє, людина матиме змогу голосувати 

навіть перебуваючи за кордоном; 

− забезпечити правову базу щодо захисту прав українців за кордоном, 

що вимагатиме підготовки правознавців у галузі міжнародного права, бо 

права українців за кордоном захищають адвокати країни перебування; 

− створити спільну облікову базу між Україною та країнами, де 

перебувають наші громадяни, окрім випадків, коли людина може довести 

факт політичного, етнічного, релігійного та інших видів переслідування; 

− на основі облікової бази створити спільну податкову та пенсійну 

бази – це полегшить заробітчанам можливість забезпечити внески до фонду 

соціального страхування та пенсійного фонду України; 

− зменшити обовʼязкові соціальний та пенсійний внески громадянам, 

що вимушено працюють за кордоном, що також дозволить заробітчанам 

оформити відповідний  пенсійний стаж; 
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− відповідним державним установам України вести сумлінну роботу 

щодо висвітлення прав та свобод свої громадян, яки виїжджають за кордон 

на заробітки, – мається на увазі просвітницька діяльність; 

− вести постійну заплановану культурно-просвітницьку роботу за 

кордоном, націлену на збереження звʼязків з українцями, які виїхали за межі 

батьківщини. Наприклад, проведення масових заходів культурного або 

політичного характеру має охоплювати більшу частину української діаспори 

одночасно. 

Аналізуючи зміни в міграційній політиці Республіки Кіпр у період 

євроінтеграції, можна зробити певні висновки, які стосуватимуться 

Республіки Кіпр загалом та українських мігрантів зокрема. По-перше, 

європеїзація міграційної політики була очікуваним процесом, у звʼязку із 

вступом країни до Європейського Союзу. Отже, зміни в законодавстві 

Республіки почалися ще на початку 90 років двадцятого сторіччя. Оскільки 

Кіпр є привабливою країною для відпочинку, роботи, навчання, ведення 

бізнесу, то аналізувати міграційну політику та її ґенезу потрібно комплексно. 

Туризм є основним доходом кіпрської економіки, населення острова не в 

змозі самостійно обслуговувати туристів, і капітал, який надходить у звʼязку 

із пільговим оподаткуванням. Тому національна економіка вимушена 

залучати іноземних робітників. Це стосувалося і стосується сфери туризму, 

обслуговування, будівництва, сільського господарства, домогосподарства та 

ін. До моменту вступу країни до ЄС вʼїзд до країни був безвізовим. 

Працевлаштуватися можна було, вʼїхавши до країни за  запрошенням або з 

трудовим правом на вʼїзд. Деякі приїжджали, маючи ваучер у готелі, а потім, 

за протекцією роботодавця, змінювали свій міграційний статус з 

туристичного на трудовий. Це було достатньо легко зробити, завдяки добре 

розвиненій адвокатській діяльності. Майже неможливо було іноземному 

мігранту влаштуватися на роботу, прирівняну до державної служби. Лише 

якщо серед громадян Республіки Кіпр не було людини із потрібними 
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знаннями та навичками, тоді іноземець міг працевлаштуватися в державний 

сектор.  Ця норма збереглася й після вступу Республіки Кіпр до ЄС. 

З 1 травня 2004 р. Кіпр, тобто його вільна грецька територія, вступив до 

ЄС. Напередодні цього в країні відбувся референдум, метою якого була 

можливість обʼєднання острова за планом тодішнього Генерального 

Секретаря Організації Обʼєднаних Націй Кофі Аннана. Але більшість 

кіпріотів проголосували проти Плану Аннана, бо він був більш 

«протурецький». Як результат перемовин про обʼєднання окупованої та 

вільної частини острова, було відкрито пункти перетину кордонів з вільної до 

окупованої території для всіх охочих. 

Отже, з моменту вступу Республіки Кіпр до ЄС  вʼїхати до країни 

представникам країн третього світу можна було лише із національною візою. 

Громадяни ЄС мали безперешкодне право перетину кордонів. Приймаючи 

європейське міграційне законодавство, його принципи та норми,  громадяни 

країн третього світу мали право на притулок, на обʼєднання сімей на Кіпрі. 

Однак, це стосувалося лише тих, хто перебував та перебуває на острові 

легально, маючи законні підстави. Інша справа – це мігранти, які прибули на 

острів як туристи та залишилися працювати нелегально. Оскільки кіпрській 

економіці, як і будь якій іншій, вигідні нелегальні робітники, бо вони не 

вимагають дотримання умов праці, відповідної заробітної плати, соціального 

захисту, це привело до перенавантаження кіпрського ринку праці іноземними 

робітниками. Мігранти швидко адаптувалися в кіпрському суспільстві, проте 

ставлення до мігрантів неоднозначне. Вони  потрібні, але водночас, 

створюють конкуренцію місцевому населенню, бо спроможні працювати за 

менші гроші. 

Отже, законно мігранти можуть вʼїжджати до країни через пункти 

прикордонного контролю в аеропортах міст Ларнака та Пафос. Інша справа, 

коли мігранти прибувають через пункти контролю з окупованої території. 

Окупована частина Республіки Кіпр контролюється турецькою армією, а 

самопроголошена Республіка Північного Кіпру не визнана цивілізованим 
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світом. Звʼязок та транспортне сполучення з  окупованою частиною Кіпру 

підтримує лише Туреччина. З іншими країнами сполучення не існує. Отже, 

інший шлях заїхати до вільного Кіпру можливий через Туреччину та 

окупований Кіпр. І це великий ризик, бо людина, яка таким чином досягає 

вільного Кіпру, не має жодного підтвердження, тому що навіть не проходить 

паспортний контроль, і про ії фактичне перебування на вільному Кіпрі 

відомостей немає. Це ризик бути не тільки депортованим, але й внесеним до 

«чорного списку осіб», небажаних у країнах ЄС. 

Отже, як наслідок європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр, є 

перенавантажений іноземними робітниками ринок праці – як громадянами 

ЄС, так і вихідцями з країн третього світу. Це призвело до невдоволення 

місцевого населення, яке вимушене мігрувати до більш розвинених країн, з 

вищим рівнем заробітної плати. Крім того, існує неконтрольований потік 

мігрантів через пункти перетину кордонів з окупованою частиною острова. 

Наявність великої кількості мігрантів на острові змінила традиційний устрій. 

Це вплинуло і на мову, і на світогляд кіпріотів. Кіпрське суспільство не може 

обійтися без іноземних мігрантів, вони стали його невіддільною частиною. 

Багато з них отримали кіпрське громадянство. Беручи до уваги свій життєвий 

досвід, традиції та звичаї свого народу, батьківщини, вони впливають на 

кіпрський спосіб життя і змінюють його. Вони мають змогу приймати 

рішення, які стосуються кіпріотів. Крім того, обʼєднання острова вільної та 

окупованої частини, буде дуже складним, оскільки чисельність населення 

окупованої території значно виросла, за цієї умови, у випадку проведення 

виборів лобіювання інтересів Туреччини буде неминучим. А інтерес 

Туреччини стосовно вступу до ЄС є великим уже багато років, і першим 

випробуванням стало саме намагання реалізувати План Аннана у 2004 році. 

Беручи до уваги вищенаведені аргументи, можна поставити питання 

про те, чи можливий такий сценарій розвитку міграційної політики в 

контексті євроінтеграції та її наслідків в українських реаліях. Якщо українці 

продовжуватимуть обирати інші країни для працевлаштування та 



 164 

проживання, їх робочі місця займатимуть представники інших, менш 

розвинених та бідніших держав. Представники інших країн будуть носіями 

іншої культури, релігії.  І якщо не перша хвиля цих мігрантів, то вже їх діти 

отримають громадянство України. 

 

Висновки до Розділу 3 

Кроки України у співпраці у сфері міграції управління можуть бути 

оцінені як один з інструментів державного контролю трудової міграції. 

Досягнення України в області регулювання трудової міграції визначається її 

міграційною політикою, що формується на основі  міжнародних стандартів. 

За всю історію української незалежності було пережито декілька хвиль 

міграцій, але основним фактором, що змушував українців мігрувати, – був і є 

економічний. Задля реалізації своїх планів українці перетинали державний 

кордон на різних підставах: 

− маючи робочу візу, потім отримували право на тимчасове 

перебування у країні-реципієнті; 

− маючи туристичну візу, потім її переоформляли на право на 

тимчасове перебування в країні-реципієнті; 

− маючи туристичну візу, залишалися за кордоном нелегально. 

За підрахунками фахівців, більше мільйона українців перебувають за 

межами батьківщини. І всі вони, незалежно від статусу в іншій країні, мають 

право на державний захист та підтримку. 

Як відомо, громадяни України не можуть мати подвійне громадянство. 

Отже, громадяни України, які мають інше етнічне походження, мають право 

отримувати «картки» поляка, німця, угорця, грека, румуна тощо. Це, 

безумовно, їх право, тому що сучасні українські паспорти не мають графи 

«Національність». Якщо людина небайдужа до свого етнічного походження, 

така картка етнічної ідентичності підтверджує її належність по певного 

етносу. Далі людина матиме вибір: отримати громадянство країни етнічного 

походження чи задовольнятися карткою етнічної ідентичності. Якщо 
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економічні умови в країні етнічного походження кращі, ніж в Україні, більш 

того, якщо умови щодо реалізації людини в плані національного розвитку 

більш привабливі в іншій країни, то є ризик того, що громадянин України 

свідомо стане мігрантом. Він або мігрує до країни етнічного походження 

тимчасово на заробітки, або отримає громадянство через натуралізацію. Так 

Україна може втратити громадянина. Враховуючи позитивний досвід 

спільної праці України та Республіки Кіпр, щоб уникнути нелегального 

подвійного громадянства та нелегальної міграції українців, українська 

державна міграційна політика має зосередитися на наступному: 

− поновити графу «національність», або «етнічне походження», щоб 

людина мала право на реалізацію своїх культурних потреб, етнічної 

свідомості – це природне право кожного; 

− за наявності графи «національність», або «етнічне походження» 

держава матиме можливість певних міграційних прогнозів, особливо якщо 

країна етнічного походження має спільні корди з Україною. 

Отже, питання міграційної політики є дуже актуальним, бо саме вона 

регулює збереження національних інтересів як корінним населенням країни, 

так і іноземними мігрантами. Постає питання: чи буде збережено українську 

культуру, які та чиї інтереси, яких держав походження іноземних мігрантів 

буде представлено в Верховній Раді України. Беручи до уваги стрімку зміну 

міграційної картини у світі, в ЄС, в Україні треба уникнути помилок держав, 

які мають схожу історію.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

Рябченко Е. В. Становище українських мігрантів у Республіці Греція // 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. 

Політологія. № 15. 2016. С. 307—313; Рябченко Е. В. Особливості 

європеїзації міграційної політики Республіки Кіпр // Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія : Історія. Політологія. № 19. 2017. С. 297—

303; Рябченко Е. В. Особливості міграційних рухів представників національних 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У дослідженні розглянуто та проаналізовано становлення міграційної 

політики ЄС, міграційної політики Республіки Кіпр та європеїзації 

міграційної політики Республіки Кіпр, охарактеризовано участь українських 

мігрантів у кіпрському суспільстві, узагальнено корисний досвід Республіки 

Кіпр у формуванні вітчизняної міграційної політики. Результати роботи 

дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. Досягнення та дослідження вітчизняних та закордонних учених 

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, та переміщення в межах країни власних громадян та 

представників інших країн.  

2. У 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 стосується 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. Авторка 
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визначила, 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, позитивні й негативні 

наслідки тощо. Таким чином, з’ясовано, що на сьогодні відсутнє комплексне 

дослідження процесу європеїзації зовнішньої політики Республіки Кіпр як у 

вітчизняній, так і в закордонній науковій думці. 

У звʼязку з цим, дисертантка звернулася до широкого 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. 

Авторка отримала змогу вивчити всі аспекти міграційного життя в 

Республіці Кіпр, сформувати об’єктивне всебічне бачення її розвитку в 

період інтеграції до ЄС. Аналіз історіографічної бази дозволив зробити 

висновок що наразі міграційні процеси є найактуальнішими сьогодні в 

Європі та світі. Джерельна база дослідження дозволила окреслити основні 

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

державною міграційною політикою, вплинули на формування спільних 

програм з ЄС щодо подолання нелегальної міграції і, водночас, на 

дотримання прав та свобод мігрантів. Визначено, що така діяльність має 

просвітницьку функцію, бо обізнаність мігранта допомагає попередити 

незаконність його дій та забезпечити 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 в 

міграційному просторі. Законодавство ЄС постійно оновлювалося, 
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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 поодинокими, і багато в чому такий ситуативний підхід 

є причиною ефективності та неоднозначності політичних інструментів 

регулювання міграції в ЄС. А також поступове прийняття низки ключових 

положень, регламентів та пактів у сфері міграційної політики призвело до 

формування досить потужної інституціональної системи забезпечення її 

реалізації. Створення ФРОНТЕКС, ЄВРОСУР ТА CEAS, багато в чому 

сприяло 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 висвітлено причини, передумови та специфіку 

становлення міграційної політики Кіпру, який із країни-донора перетворився 

на країну-реципієнта. Історично Кіпр був країною, яка експортувала робочих 

до Великої Британії, Австралії, Південної Африки (період, коли Кіпр був 

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

незалежності в 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 в 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 
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майже 10 % всього населення Кіпру (вільної південної частини острова). 

Більшість мігрантів зайнята в домашньому господарстві, у сфері 

обслуговування (туризм, торгівля), легкій промисловості, сільському 

господарстві та будівництві. Слід відзначити, що, за даними Кіпрської 

статистичної служби, кількість нелегальних мігрантів коливається від 10000 

до 30000 чоловік.  

Визначено, що Республіка Кіпр є занадто малою державою, 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 існує залежність мігранта 

від роботодавців, крім того, постають проблеми 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, на відкрите 

суспільство, що притягує силу з європейського середовища. Наразі це стає 

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 

права, 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 суспільно-політичного життя 

представників третіх країн, особливо під час спаду кіпрської економіки з 
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2013 р. по теперішній час. На європейському рівні Республіка Кіпр активно 

бере участь у підготовці й 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 на багатокультурну країну. Інтеграція іноземців в 

кіпрському суспільстві викликає відчуття невизначеності та небезпеки. Деякі 

кіпріоти відчувають відсутність толерантності. Щоб усвідомити, як 

розв’язати міграційну проблему, фахівці охарактеризували, що таке 

«кіпрська автентичність», і дійшли до висновку, що це є поступовий синтез 

кіпрського з чужорідним елементом, який відбувається вже протягом століть. 

Наслідки європеїзації міграційної політики полягають, перш за все, у 

посиленні невизначеності та невпевненості в майбутньому молодих людей. 

Глибина економічної кризи та прогнози її наслідків 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. У рамках цієї 

системи ЄС заохочує міграцію молоді як спосіб вирішення «боргової кризи». 

Ця політика базується на мобільності, яку можна ще трактувати як постійне 

та невизначене блукання молоді в межах 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 

сприяють росту міграційних настроїв кіпрської молоді. Актуальним 

питанням для кіпрських політичних партій є опрацювання спільного плану 
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заходів задля збереження національних інтересів і створення комфортних 

умов для кіпріотів на батьківщині. 

Водночас, суттєвим і необхідним для інтеграції є 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 виражає 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 в 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 

http://www.newsru.ua/ukraine/29oct2015/kipr_ratificiroval.html
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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. У першу чергу, через 

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

використання досвіду кіпрської міграційної політики Україною в цьому 

контексті полягають у перегляді напрямів її розвитку та пріоритетів. 

Дослідження засвідчило, що певна частина громадян України відвідує острів 

через нелегальні пункти пропуску з окупованої 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 відмінне від 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. безвіз 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 кордоном, 

так і на батьківщині, особливо коли мова йде про загальний трудовий стаж та 

пенсійне забезпечення. Задля запобігання нелегальній міграції та 
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потенційному трудовому рабству, на державному рівні має проводитися 

просвітницька 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. Звичайно, позитивно те, що людина, особливо молода, 

має право вільно й законно переміщуватися Європейським Союзом, мати 

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

культурних, політичних вимог. Проте це інтереси індивідуума. Якщо ж 

розглядати пріоритети на державному рівні, тут викликає занепокоєння 

перспектива масових міграцій українців за межі батьківщини та 

невпевненості щодо їх повернення та подальшої участі в 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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Додаток Б 

Таблиця Б 1 

Розподіл за віком основних спільнот мігрантів на Кіпрі (2012 р.) 

Вікові групи 

Громадяни третіх 

країн 

Загальний 0-4 5-10 11-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70+ 

Філіппіни 9413 43 23 20 48 251 1138 1861 2055 2070 1249 487 131 20 10 7 

Росія 8164 491 517 469 409 496 955 1131 1034 770 592 504 325 226 99 146 

Шрі-Ланка 7269 51 16 17 28 369 992 1394 1404 1429 952 472 104 28 8 5 

Вʼєтнам 7028 4 1 3 11 584 1649 1684 1654 1013 371 38 5 5 1 5 

Сирія 3054 231 205 137 96 314 683 638 349 211 99 43 25 11 4 8 

Індія 2933 62 30 14 43 731 857 534 318 168 99 41 12 9 5 10 

Україна 2742 87 99 152 144 205 431 532 421 248 151 114 77 41 19 21 

Грузія 2093 71 69 88 85 159 212 232 250 203 206 213 138 86 31 50 

Бангладеш 1854 25 0 1 50 637 742 332 47 14 3 2 0 0 0 1 

Молдова 1816 33 45 84 93 230 447 390 260 113 52 38 14 13 1 3 

Єгипет 1732 40 50 43 45 345 474 324 174 140 32 25 16 12 4 8 

Палестинська 

автономія 
1650 222 163 147 137 146 158 157 111 100 96 82 48 15 28 40 

Пакистан 1544 31 9 5 18 420 623 306 75 33 12 3 4 1 3 1 

Іран 1327 64 70 95 81 97 183 177 161 186 109 47 24 12 11 7 

Ірак 1127 134 127 119 94 70 106 102 117 111 52 39 32 6 4 14 

Китай (Гонконг) 1013 6 0 6 24 148 197 175 144 148 105 44 8 5 0 3 

США 900 49 71 64 41 30 70 77 97 95 78 63 50 30 39 46 

Складено за джерелом: Μαραγκού Ε., Σταθόπουλος Ν. Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία 

στην Κύπρο. URL: http://docplayer.gr/3867856-Analytiki-katagrafi-plithysmon-metanaston-ana-dimo-kai-eparhia-stin-kypro-

eleni-maragkoy-nikos-stathopoylos.html (дата звернення: 23.12.2017). 
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Таблиця Б 2 

Розподіл українських мігрантів у Республіці Кіпр за віковими групами 

(2012 р.) 

 

Складено за джерелом: Μαραγκού Ε., Σταθόπουλος Ν. Αναλυτική καταγραφή 

πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο. URL: 

http://docplayer.gr/3867856-Analytiki-katagrafi-plithysmon-metanaston-ana-dimo-

kai-eparhia-stin-kypro-eleni-maragkoy-nikos-stathopoylos.html (дата звернення: 

23.12.2017). 
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Таблиця Б 3 

Структура груп іноземних громадян за віком 

 

Складено за джерелом: Μαραγκού Ε., Σταθόπουλος Ν. Αναλυτική καταγραφή 

πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο. URL: 

http://docplayer.gr/3867856-Analytiki-katagrafi-plithysmon-metanaston-ana-dimo-

kai-eparhia-stin-kypro-eleni-maragkoy-nikos-stathopoylos.html (дата звернення: 

23.12.2017). 
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Таблиця В 1 

Кількість виданих віз Почесним Генеральним Консульством Республіки 

Кіпр в Маріуполі 
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Складено за джерелом: Поточний архів Почесного Генерального консульства 

Республіки Кіпр. Лист-відповідь Е. Рябченко. Вих. № 88 від 19 березня 2017. 
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Таблиця В 2 

Загальна кількість візитів туристів до Республіки Кіпр 
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2 с. 
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