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Нелегальна міграція є складовою терміну «міграція», що походить від
латинського «migro, migrate»: переселення, переміщення.
Міграція внутрішня – переселення, просторове пересування,
переміщення мешканців країни, пов’язане зі зміною місця проживання в
межах цієї країни. Найпомітнішою ознакою внутрішніх міграцій населення
України після 1991 року було зменшення їх інтенсивності (наприкінці 1980х рр. мігрували 3–3,5 млн. осіб щорічно, нині – 1,6 млн.), що викликано
економічними
негараздами,
труднощами
з
працевлаштуванням,
обмеженням доступу до навчання на виїзді через його високу вартість
тощо. Більше половини внутрішніх переїздів здійснюється всередині
регіонів і до третини – між ними. Найпотужнішими є міграційні потоки
між сусідніми областями. Основним реципієнтом у міжрегіональному обміні
населенням є місто Київ.
Особливого поширення в останні роки набула міграція зовнішня
(міждержавна) – переміщення з однієї держави на територію іншої для
постійного або тимчасового проживання. Кількість мігрантів, тобто осіб,
які проживають не в тих країнах, де вони народилися, 1910 року
становила 33 млн. в усьому світі. Через 55 років вона подвоїлася (65 млн. у
1965 році). Однак у 1990 році у світі було вже 120 млн., а на початку 21 ст.
– 175 млн. мігрантів. Міграція поділяється на еміграцію, тобто вибуття, та
імміграцію, або прибуття. Найбільше відповідає змістові поняття «міграція»
незворотна, тобто остаточне переселення. Усі інші її види можна назвати
тимчасовими. Одним з найбільш поширених з них є трудова міграція
(міграція робочої сили) – переміщення з метою працевлаштування. У світі
налічується щонайменше 70 млн. працівників-мігрантів. За різними
даними з України за останні роки на заробітки виїхало майже сім млн.
громадян. Широкого поширення набули вимушені міграції. Зумовлені
політичними, етнічними та іншими переслідуваннями, воєнними
конфліктами, потоки біженців обчислюються приблизно 20 млн. осіб.
Щорічно зовнішні міграції населення в сучасній Україні зазнавали істотних
змін. Їх розвиток відбувався, з одного боку, під впливом традиційних
міграційних зв’язків, а з другого – у рамках цілком нових географічних,
правових та економічних реалій, створених виникненням нових держав,
ринковими реформами, більшою відкритістю до світу, включенням у
світові міграційні процеси. [1] Значна частина місцевого населення
Донецької і Луганської областей вимушено залишили свої домівки
внаслідок агресії Російської Федерації.
Основним суб`єктом протидії нелегальної міграції є Державна
міграційна служба України, яка діє на основі Положення про Державну
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міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.08.2014 № 360.
Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який
реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів. ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Основними завданнями ДМС є:
– реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів;
– внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів.
ДМС України відповідно до покладених на неї завдань (основні
функції ДМС України):
– проводить аналіз міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та
інших категорій мігрантів, розробляє поточні та довгострокові прогнози із
зазначених питань;
– готує пропозиції щодо визначення квоти імміграції на календарний
рік;
– приймає рішення про видачу дозволу на імміграцію, відмову в його
видачі та скасування такого дозволу;
– бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні
питань трудової міграції та питань, пов’язаних із навчанням в Україні
іноземців та осіб без громадянства;
– приймає рішення про продовження (скорочення) строку тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, про
добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без
громадянства до країн їх громадянської належності або країн походження,
звертається до судів з позовами про примусове видворення іноземців та
осіб без громадянства, здійснює заходи, пов’язані з примусовим
видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
– здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи,
що посвідчують особу, та осіб, які звернулися із заявами про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також
іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що
посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;
– виконує функції замовника з виготовлення та постачання бланків
паспортних та інших документів, що посвідчують особу;
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– здійснює розроблення зразків заяв про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за
захистом в Україні;
– приймає рішення про визнання іноземців та осіб без громадянства
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату,
позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і про скасування
рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту;
– збирає та аналізує інформацію про наявність у країнах походження
біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту в
Україні, умов, за яких такий захист надається;
– надсилає компетентним органам влади інших держав запити щодо
наявності в таких державах членів сім’ї осіб, які подали заяви про
визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, чи
яких було визнано біженцями або особами, які потребують додаткового
захисту, і правових підстав для возз’єднання сімей;
– розглядає скарги на рішення про відмову у прийнятті заяви про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про
відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і скасування
зазначених рішень, якщо вони були прийняті з порушенням законодавства;
– вживає у межах компетенції заходів для сприяння реалізації прав
біженців та інших категорій мігрантів;
– здійснює оформлення і видачу посвідчення біженця, посвідчення
особи, якій надано додатковий захист в Україні, а також інших документів,
передбачених законодавством для даних категорій осіб;
– видає проїзні документи іноземцям та особам без громадянства, яких
було визнано біженцями іншими країнами – учасниками Конвенції про
статус біженців 1951 року та/або Протоколу щодо статусу біженців 1967
року;
– забезпечує функціонування пунктів тимчасового розміщення
біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
– бере участь у реалізації державної політики у сфері волонтерської
діяльності щодо надання допомоги біженцям;
– подає МВС для подальшого внесення Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист
(припинення тимчасового захисту), веде реєстрацію осіб, яким надано
такий захист;
– здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання
(перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік;
– веде облік осіб, які отримали або які претендували на отримання
статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, осіб, які
набули (припинили) громадянство України, та осіб, яким надано
(скасовано) дозвіл на імміграцію в Україну, на всіх етапах проведення
відповідних процедур;
– забезпечує створення, удосконалення, розвиток, супроводження та
підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру,
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Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а
також здійснює заходи із захисту інформації в них;
– забезпечує підтримку функціонування Державної інформаційної
системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування для
створення Єдиного державного демографічного реєстру;
– забезпечує у межах повноважень, передбачених законом,
формування
інформаційних ресурсів
(баз, банків
даних)
щодо
персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних,
параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання
покладених на ДМС завдань;
– здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії
нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного
законодавства;
– здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні
проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань
громадянства, міграції, біженців, осіб, які потребують інших форм захисту,
реєстрації фізичних осіб та реадмісії, забезпечує в межах своїх
повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;
– здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням
законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів у передбачених законодавством випадках, притягає порушників
до адміністративної відповідальності. [2], [3]
Якщо до 2014 року основними причинами виїзду громадян України
можна було назвати три, а саме – туризм, відпочинок, бізнес та виїзд на
постійне місце проживання, то зараз вектор кардинально змінюється.
Люди вимушено покидають місце проживання загалом, по-перше, через
нестабільність і військові дії; по-друге, в пошуках роботи; по-третє, з метою
налагодження власного бізнесу або участі в бізнесових структурах. [4]
Згідно показників діяльності Державної міграційної служби України
за І півріччя 2017 року:
- на порушників міграційного законодавства накладено штрафів у
розмірі 1 568 413 гривень;
- виявлено нелегальних мігрантів: 3 330 осіб (з них 2 355 чоловіків, 975
жінок);
- прийнято рішень по затриманим нелегальним мігрантам: 3 929 (про
добровільне повернення: 11 осіб; про примусове повернення: 3 198 осіб;
про примусове видворення: 122 осіб; про заборону в’їзду в Україну: 487
осіб; поміщено до пунктів тимчасового перебування іноземців: 111 осіб;
виконано рішень про примусове повернення: 1 047 осіб; видворено
нелегальних мігрантів в примусовому порядку: 53 особи). [5]
Безумовно, вказані показники свідчать про дієвість роботи Державної
міграційної служби та, виходячи з цього, змін в законодавстві України з
оптимізації центральних органів виконавчої влади. Питання протидії
нелегальній міграції стояло впродовж багатьох років української
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незалежності, ця проблематика опрацьовувалася вченими та науковцями.
Але подальші результати та, власне, їх практичне значення покаже час.
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