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ВСТУПНЕ СЛОВО

Загальносвітові тенденції до збільшення мобільності населення та стійке зростання притоку мігрантів до 
України, яке з незначними коливаннями відбувається з 2005 року, означають, що держава не може ігнорувати 
таке нагальне питання як інтеграція іммігрантів і біженців в українське суспільство. 

Успішність інтеграції, враховуючи складність і багатогранність цього процесу, залежить не тільки від 
послідовності, комплексності та гнучкості державної політики в цій сфері, але й від того, наскільки ця політика 
ґрунтується на приматі дотримання прав людини, розумінні та активному впроваженні принципів рівності 
та недискримінації тощо. Адже зростання кількості мігрантів у будь-якому суспільстві насамперед означає 
необхідність для всіх навчатися нових способів комунікації та взаємодії, формувати позитивне ставлення до 
етнічного, мовного, релігійного та культурного розмаїття. Сприяння такому «навчанню» на додаток до вжиття 
безпосередніх заходів щодо запобігання, протидії та викорінення всіх форм дискримінації стосовно іммігрантів 
і біженців – ключовий позитивний обов’язок держави та її відповідних органів.

З огляду на зазначене, вітаю публікацію результатів дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті 
ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів. 

Хочу висловити вдячність як Представництву Міжнародної організації з міграції в Україні, так і авторам-
дослідникам за ініціювання та підготовку такого своєчасного, важливого і вкрай потрібного дослідження. 
Його значущим аналітичним доробком стала, по-перше, оцінка поточного стану дотримання права мігрантів 
на свободу від дискримінації в ключових для інтеграції сферах суспільних відносин, яка в контексті України не 
проводилася з 2011 року, а в такому ключі та з таким масштабом – фактично ніколи. 

По-друге, дослідниками була проведена серйозна аналітична робота щодо виявлення неузгодженостей і 
прогалин як в національному законодавстві та державних інтеграційних програмах і планах заходів, так і в сфері 
їх реалізації. Результати переконливо показують, що сьогодні державна політика в сфері інтеграції мігрантів є 
загалом неефективною, підходи непослідовними і такими, що не відповідають актуальним потребам іммігрантів 
і біженців, а питання запобігання та протидії дискримінації щодо цієї категорії осіб – переважно проігнорованим. 
Відтак, існує нагальна необхідність і широке поле для вдосконалення відповідних нормативно-правових актів та 
державних програм.

Також, цінністю цього дослідження є не лише констатація проблем, але й напрацьовані рекомендації 
щодо їх вирішення. На моє переконання, ці рекомендації можуть і мають стати своєрідним дороговказом для 
подальшого вдосконалення політики у сфері міграції та, зокрема, інтеграції мігрантів і біженців, для органів 
державної влади. Тому щиро сподіваюся, що результати та рекомендації, викладені в цьому дослідженні, будуть 
ними максимально враховані.

Валерія Лутковська,

Уповноважений Верховної  Ради України з прав людини
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АНАЛIТИЧНЕ РЕЗЮМЕ

Дослідження з питань інтеграції, злочинів на грунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів 
здійснено в рамках проекту «Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії 
в Східній Європі (MIGRECO)», що реалізується МОМ за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС). 
Важливість подібного дослідження для України обумовлена тим, що Україна нині перебуває на межі переходу 
від еміграційної до імміграційної ролі в міждержавних міграційних потоках. Хоча на сучасному етапі Україна є 
насамперед донором робочої сили, в недалекому майбутньому ситуація зміниться. Тривале старіння населення, 
зменшення чисельності осіб працездатного віку неминуче призведе до браку робочої сили і необхідності 
залучення мігрантів.

У рамках дослідження здійснено опитування іноземців, які проживають в Україні, загалом опитано 300 осіб у 
шести містах згідно визначених квот за статтю і категоріями респондентів. Крім того, проведені глибинні інтерв’ю 
з експертами – державними службовцями, слідчими МВС України, лідерами громад мігрантів. На основі аналізу 
відомостей, зібраних в рамках здійснених обстежень, а також державної статистики, нормативно-правових 
актів та інформації з інших джерел, дослідниками проведено оцінку ступеню інтеграції іноземців, оцінено 
ефективність державних програм у сфері інтеграції іммігрантів, розроблено рекомендації щодо вдосконалення 
державної політики інтеграції іммігрантів та протидії дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті.

Результати реалізації проекту показують, що в Україні існує дискримінація іммігрантів, ефективність дій 
державної політики у сфері інтеграції іммігрантів залишається незадовільною. В Україні розроблені і впроваджені 
нормативні акти, що регламентують питання доступу іноземців до працевлаштування, послуг освіти, медичного 
обслуговування, забезпечення житлом, однак цей доступ залишається обмеженим як через необізнаність 
та низький рівень володіння мовою мігрантами, так і внаслідок дій інших сторін (роботодавців, працівників 
закладів охорони здоров’я тощо) та через об’єктивні причини (невідповідність якості послуг потребам мігрантів). 
З дев’яти розроблених в процесі дослідження показників оцінки ефективності державної політики у сфері 
інтеграції іммігрантів, які можуть бути оцінені виходячи із сучасної міграційної статистики, лише два досягають 
прийнятних значень. 

У ході дослідження виявлено, що прийняті програми інтеграції містять ряд неузгодженостей між собою. 
Окремі заходи дублюються в різних програмах, причому з різними термінами реалізації. Не всі положення 
програм інтеграції виконуються вчасно і належним чином. Окрім того, помітну частину заходів, про які звітують 
державні органи, фактично здійснюють неурядові та міжнародні організації. 

Українське Законодавство у міграційній та інтеграційній сфері повною мірою не відповідає стандартам ЄС. 
Зокрема, на законодавчому рівні не визначено поняття інтеграції мігрантів та категорії, які підпадають під 
інтеграцію. Представленість 11 загальних базових принципів ЄС у сфері проведення політики інтеграції мігрантів 
у вітчизняних програмах є неповною.

Запорукою успіху політики інтеграції в Україні є послідовність її проведення, вивчення світового досвіду, збір 
даних та проведення досліджень на постійній основі, визначення та використання чітких індикаторів оцінки її 
успішності. Для удосконалення державної політики у сфері інтеграції іммігрантів необхідне як внесення змін до 
чинних нормативних актів, зокрема їх узгодження між собою, так і розробка нових заходів. Особливо актуальним 
стає завдання підвищення рівня поінформованості як мігрантів, так і місцевого населення щодо заходів інтеграції 
та важливості інтеграційної політики загалом.
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СКОРОЧЕННЯ

АДПСУ – Адміністрація державної прикордонної служби України
БДІПЛ – Бюро демократичних інституцій і прав людини
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВРУ – Верховна Рада України
Генпрокуратура – Генеральна прокуратура України
ГПУ – Генеральна прокуратура України
Держприкордонслужба – Державна прикордонна служба України
Держстат – Державна служба статистики України
ДМС – Державна міграційна служба України
ДСАУ – Державна судова адміністрація України
ДСЗ – Державна служба зайнятості
Євростат – Європейський статистичний офіс
ЄС – Європейський Союз
ЗНГН – злочин на ґрунті ненависті
ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ – Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ
ІПЛЕКС – Інститут з прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії
ІР – Ініціатива розмаїття
ККУ – Кримінальний кодекс України
КМІС – Київський міжнародний інститут соціології 
КМУ – Кабінет Міністрів України
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
Мінкульт – Міністерство культури України
Міносвіти – Міністерство освіти і науки України
Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України
Мінюст – Міністерство юстиції України
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України
Молодьспорт – Міністерство молоді і спорту України
МОМ – Міжнародна організація з міграції
МОН – Міністерство освіти і науки України
МОНмолодьспорт – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
МОП – Міжнародна організація праці
МРГ – Міжвідомча робоча група з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості
НУО – неурядова організація
ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі
ОВІР – відділ віз та реєстрації
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ПТРБ – пункт тимчасового розміщення біженців 
СЄІР – Східно-Європейський інститут розвитку
СНД – Співдружність незалежних держав
СРСР – Союз Радянських соціалістичних республік
США – Сполучені штати Америки
УВКБ ООН – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади України
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ВСТУП

Із здобуттям незалежності розпочалася нова сторінка міграційної історії України, одним із наслідків розпаду 
СРСР стало повноцінне залучення країни в міжнародний обмін населенням. Однією з основних особливостей 
міграційної ситуації в Україні наприкінці ХХ – на початку XXI століття стало збільшення кількості іноземців, які 
постійно або тимчасово проживають в країні. Серед іноземців є як вихідці із колишніх республік СРСР, так і 
представники т.з. «нетрадиційних меншин» – вихідці з азіатських і африканських країн. Окремі представники 
цих меншин прибували в Україну ще в радянський період, але більш помітна їх міграція розпочалася після 
здобуття незалежності.

З плином часу значення імміграції для України вочевидь зростатиме, особливо з огляду на очікувані тенденції 
демографічного розвитку. В Україні, у зв’язку з вичерпанням потенціалу демографічного зростання, неминучим 
є подальше зменшення загальної чисельності населення, насамперед у працездатному віці. Згідно із середнім 
варіантом прогнозу демографічного розвитку України, розробленим ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ, на початок 
2061 р. чисельність населення України скоротиться майже на 18% у порівнянні з сучасним рівнем1. Причому, 
якщо при реалізації гіпотез, передбачених високим варіантом прогнозу, загальна чисельність усього населення 
стабілізується і навіть дещо зросте, то чисельність вікових контингентів, які формують робочу силу, за будь-яких 
умов буде зменшуватися. Через менш ніж півстоліття втрати контингенту осіб віком 20–64 роки становитимуть 
майже п’яту частину за високим варіантом прогнозу, біля третини – за середнім та майже половину – за низьким 
варіантом. Різко погіршується співвідношення між чисельністю вікових контингентів, які формують робочу силу, 
та тих, хто є переважно споживачами послуг системи пенсійного та соціального забезпечення. За розрахунками, 
вже до кінця другого десятиліття XXI ст. Україна відчує перші ознаки нестачі робочої сили, а в середині 2020-х рр. 
ця проблема стане відчутною. 

Єдиною можливістю недопущення надмірного зменшення загальної кількості населення України, 
зокрема вікових контингентів, що формують робочу силу, є активна імміграційна політика. Все це обумовлює 
актуальність досліджень, присвячених імміграції, проблемам інтеграції іммігрантів та становища іноземців в 
Україні. Необхідність підтримки міжетнічної злагоди у суспільстві в умовах посилення розмаїття етнічного складу 
населення внаслідок імміграції робить особливо актуальними дослідження, що акцентують увагу на становищі 
іноземців у країні, поширеності випадків дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті.

В українській науковій літературі дослідженню міграційних процесів приділяється велика увага. У той же час 
ступінь вивченості різних складових міграційного руху населення в країні істотно відрізняється. Домінуючим 
напрямом досліджень українських вчених у міграційній сфері є аналіз трудової міграції мешканців України за 
кордон. Це не дивно, враховуючи, що зовнішня трудова міграція за своїми масштабами переважає усі інші види 
міграційних потоків разом узяті. З іншого боку, проблемам імміграції в Україну приділяється невиправдано мало 
уваги. Монографій та наукових статей на цю тему небагато, зокрема можна назвати ряд робіт О.Малиновської, 
В.Євтуха, публікації Київського офісу Інституту Кеннана, дослідження Східно-Європейського інституту розвитку2. 
Відділом міграційних досліджень ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ проведено кілька опитувань студентів українських 
вищих навчальних закладів з питань імміграції в Україну3. Проблемам інтеграції іммігрантів в Україні присвячена 
доповідь, підготовлена міжнародним експертом П.Кажміркевичем для Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і

1http://idss.org.ua/monografii/popforecast2013.rar 
2Див. Малиновська О. Імміграційна амністія як засіб мінімізації загроз нелегальної міграції: міжнародний досвід та доцільність його 
використання в Україні // Стратегічна панорама, 2009 р. — №1; Евтух В. Мигранты в Украине: Новые этничности – нове проблемы. / 
Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы: Материалы конференции. — К., Феникс, 1997 р. — с. 78-
82; «Нетрадиційні» іммігранти у Києві / Брайчевська О., Волосюк Г., Малиновська О., Пилинський Я., Попсон Н., Рубл Б. / Блер Рубл, 
Олена Малиновська (керівники проекту). — К.: Стилос, 2003 р. — 447 с.; «Нетрадиційні» іммігранти у Києві: сім років по тому / За заг. 
ред. Пилинського Я.М. — К.: Стилос, 2009 р. – 280 с.; Міграція і толерантність в Україні: зб. ст. / За ред. Ярослава Пилинського. — К.: 
Стилос, 2007 р. — 191 с.; Мазука Л. Проблема інтеграції новітніх міграційних спільнот в українське суспільство // Соціально-економічні та 
етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. — К.: 
НІСД, 2011 р. — с. 261–268.; Непочуті голоси – проблеми імміграції, прав і свобод людини в Україні. Проект «Надати голоси тим, хто не 
має права голосу: опитування етнічних (нетрадиційних) меншин в Україні з метою вивчення їх потреб. — Київ: Фара, 2008 р.
3Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В.Позняка. – Умань, 2007 р.; Позняк О.В. Проблеми інтеграції 
«нетрадиційних» іммігрантів в Україні // Музейний вісник. – №11/2. – Запоріжжя, 2011 р. – с. 261–266.; Драгунова Т. Навчальна міграція 
китайських студентів та їх інтеграція в український соціум // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. 

матеріалів наук.-практ. конф (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О.А. Малиновська. – К.: НІСД, 2011 р. – с. 277–284.
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прав людини4. Проте в цілому імміграція в Україну залишається слабо дослідженим напрямом вітчизняної науки.
Формування міграційної політики України досі не є завершеним, незважаючи на те, що низка законів, зокрема 

перші редакції Законів України «Про біженців» та «Про імміграцію», спрямованих на регулювання імміграційних 
процесів, були прийняті більш ніж 10 років тому. Лише наприкінці 2010 р. – початку 2011 р. діяльність держави 
у міграційній сфері дещо активізувалася. У 2011 р. був прийнятий у новій редакції Закон України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до Закону України «Про імміграцію» в 2011–2012 рр. 
було внесено ряд змін. Після тривалого перебування в невизначеному статусі почалася фактична діяльність 
Державної міграційної служби, створеної на базі державного департаменту у справах громадянства, імміграції 
та реєстрації фізичних осіб МВС України і департаменту у справах біженців розформованого Держкомнацрелігій. 
ДМС України визначена центральним органом державної влади з реалізації державної політики у сферах міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії неврегульованій (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів5. У 2011 р. була підготовлена 
і затверджена Указом Президента Концепція міграційної політики України, розроблений і прийнятий План 
заходів щодо її реалізації6. Це перші нормативні акти міграційної політики, які мають комплексний характер. На 
сьогодні актуальною стає проблема виконання прийнятих заходів, оцінки їхньої ефективності та успішності, а 
також розробки додаткових заходів міграційної політики.

Недостатня вивченість питань імміграції, інтеграції та становища іммігрантів в Україні, поширеності випадків 
дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, зростання ролі імміграції в умовах перебування України на межі 
переходу від еміграційної до імміграційної ролі в міждержавних міграційних потоках, а також важливість 
обґрунтування рекомендації щодо удосконалення державної політики у сфері імміграції та забезпечення прав 
іммігрантів обумовили актуальність даного дослідження. Дослідження побудоване на аналізі як результатів 
здійсненого в його рамках спеціального опитування іноземців та опитування експертів, так і даних державної та 
відомчої статистики, нормативно-правових актів.

Звіт підготовлений групою експертів у складі: експерт з питань міграції, кандидат економічних наук Олексій 
Позняк; експерт з питань недискримінації, магістр менеджменту Ірина Федорович; експерт з правових питань, 
магістр міжнародного права Ольга Моркова. Дослідження здійснене в рамках проекту MIGRECO. Автори 
висловлюють щиру подяку Представництву МОМ в Україні, Африканській раді в Україні (м.Київ), Соціальній 
службі допомоги (м.Харків), Громадській організації «Десяте квітня» (м.Одеса), Правозахисному центру 
«Поступ» (м.Луганськ), Західноукраїнському центру «Жіночі перспективи» (м.Львів), Фундації з натуралізації та 
прав людини «Сприяння» (м.Сімферополь), а також Відділу міграційних досліджень ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ за 
допомогу у реалізації дослідження.

4Інтеграція мігрантів в Україні. Оцінка стану та потреб: http://www.osce.org/uk/odihr/81761 
5http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/405/2011 
6http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-2011-р 
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Передумови формування політики інтеграції мігрантів в ЄС 
На основі проведених досліджень та чинних у Євросоюзі тенденцій, європейські виконавчі органи встановили, 

що з 2012 р. чисельність працездатного населення почала скорочуватися на фоні старіння населення, а протягом 
наступних десятиліть даний показник може зменшитися на 14 мільйонів осіб7. За даними Євростату8, на 1 січня 
2012 р. загальна чисельність населення Євросоюзу становила 503,7 мільйони осіб, а чисельність економічно 
активного населення (у віці від 15 до 64 років) – 335,4 мільйонів осіб. За оцінками чисельність працезданого 
населення протягом наступних 50 років продовжить скорочуватися і до 2060 р. буде становити 290,6 мільйонів 
осіб.  

Це, серед іншого, зумовило необхідність впровадження продуманої політики із залучення іммігрантів, 
враховуючи також і те, що 32 мільйони осіб, які проживають сьогодні в Євросоюзі (тобто приблизно 6,5% 
від загальної кількості населення), прибули туди з інших країн. За даними «Євробарометра»9, 70% громадян 
Євросоюзу визнають необхідність залучення іммігрантів для розвитку економіки ЄС. Разом із тим, були означені 
певні виклики, пов’язані з інтеграцією іноземців, яким повинно протидіяти європейське суспільство, а також 
необхідність прояву терпимості та взаємодії зі сторони місцевих спільнот. За результатами дослідження, 
представленого Gallup World Poll10 у 2011 р., на світовому рівні спостерігається тенденція до короткостроковї 
міграції з метою покращення фінансового положення, а не до кінцевого переїзду до іншої країни.

Основні принципи на рівні ЄС
Хоча на сьогодні не існує єдиного чіткого стандарту в сфері інтеграції іммігрантів в країнах Європейського 

Союзу, який би був обов’язковим для виконання всіма країнами-членами, за останнє десятиріччя Європейська 
Комісія неодноразово виділяла це питання як важливе та формулювала керівні принципи, які можна вважати 
так званим мінімальним стандартом. 

З одного боку, сьогодні ЄС не має компетенції встановлювати вимоги з гармонізації національного 
законодавства в сфері інтеграції, однак формулює основні напрями та визначення ключових питань в цій сфері. 
Так, наприклад, визначає, хто є іммігрантом та які сфери інтеграції є ключовими.

Ключові поняття
Перед детальним розглядом окремих положень інтеграційних підходів та методів оцінки їхньої ефективності 

в деяких країнах-членах ЄС, потрібно описати терміни, а саме п’ять основних понять для розгляду теми: 
мультикультуралізм, асиміляція, інтеркультуралізм11, міграція та інтеграція.  

На рівні ЄС немає офіційного визначення міграції12. Цей термін описує процес переміщення осіб через кордони 
з метою пошуку роботи, нового місця проживання або навчання, і використовується для визначення негромадян 
ЄС, які перебувають у ЄС або переміщуються всередині його кордонів. Основна частина інтеграційних зусиль

7http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-552_ro.htm  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/EUROSTAT  
8http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
9http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
10http://www.gallup.com/strategicconsulting/158126/current-past-european-research-projects.aspx 
11Визначення перших трьох термінів див. словник на диску
12Див. http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/migration.htm 

1. МЕТОДОЛОГIЧНI ПIДХОДИ ДО ОЦIНКИ
IНТЕГРАЦII IММIГРАНТIВ

1.1. ОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ІНТЕГРАЦІЇ ІММІГРАНТІВ ТА
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ
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ЄС спрямована на так званих мігрантів першого покоління – осіб народжених за межами країн-членів. Однак 
у контексті розробки успішних підходів до інтеграції, а також враховуючи охоплення заходами і дітей мігрантів, 
важливо пам’ятати про те, що мігранти другого покоління13  також повинні бути інтегровані. Запропоновані для 
даного дослідження визначення базуються на підході Центру Вивчення Європейських політик14. 

Інтеграція – це процес, а не кінцевий результат. Інтеграцію найкраще можна описати як динамічне послідовне 
виконання політик, спрямованих на активні заходи із забезпечення можливостей для представників груп 
меншин (мігрантів) вивчати мову нового для них суспільства, його традиції, культуру та цінності. Цей термін 
також використовують для визначення політики із забезпечення залучення мігрантів на ринку праці та соціальної 
підтримки. Політика інтеграції у кожній країні може варіювати від мультикультуралізму до повної асиміляції. 

Свого часу, Європейська Комісія запропонувала власне розуміння інтеграції 15: 

Інтеграцію потрібно розуміти як двосторонній процес, що базується на загальних правах та 
відповідних обов’язках громадянина третьої країни та країни, що приймає, який повинен забезпечувати 
повну участь іммігранта. Це означає, з одного боку, відповідальність країни, що приймає, забезпечити 
дотримання формальних прав іммігранта таким чином, щоб він мав змогу брати участь у економічному, 
соціальному, культурному та громадянському житті, тоді як, з іншого боку, іммігрант повинен поважати 
фундаментальні норми та цінності суспільства, в якому він живе, та брати активну участь у процесі 
інтеграції, не втрачаючи власної ідентичності16.

Історія розвитку підходу на рівні ЄС 
У процесі гармонізації загальних принципів європейської політики у сфері інтеграції та вироблення спільного 

підходу, в рамках розвитку права та підходів, погляди та фокус ЄС у питаннях інтеграції значно змінилися. 
Першим кроком до формування того, що сьогодні можна вважати загальноєвропейським підходом до 
інтеграції, стало прийняття Тамперської Програми17 в 1999 р., після якої було розроблено дві перші Директиви 
ЄС у сфері недискримінациї – одна стосовно расової рівності, інша – рівності в сфері праці. Обидві Директиви 
встановлювали підхід, заснований на рівності, та стосувалися як громадян країн-членів, так і мігрантів. До 
кінця 2006 р. всі країни-члени18 так чи інакше запровадили обидві Директиви до свого національного права. 
Пізніше цей процес було доповнено документами стосовно права на воз’єднання сімей та визначення статусу 
резидентів третіх країн, що постійно проживають у ЄС. У цьому процесі деякі країни-члени  вже відійшли від 
підходів ліберального мультикультуралізму та наполягли, що такі права повинні поєднуватися із обов’язками 
чи умовами, які були визначені як «умови інтеграції». У випадку, коли мова йшла не про біженців, такі умови 
вимагали відповідності пошукача певним стандартам, наприклад, знання державної мови. Цей процес привів до 
прийняття в 2004 р. другої дворічної програми розвитку, відомої як Гаазька Програма19 , якою, вже не зважаючи 
на визнання компетенції країн-членів самостійно визначати напрями національних політик щодо імміграції, було 
встановлено 11 «загальних базових принципів» для країн-членів ЄС у сфері проведення політики інтеграції 
мігрантів:

13Під мігрантами другого покоління ми розуміємо дітей мігрантів першого покоління, народжених на території країни, що приймає, які 
вже є громадянами цієї країни. Євростат наводить окремі дослідження, порівнюючи дані стосовно мігрантів першого та другого поколінь, 
які зокрема використовуються для формування завдань інтеграції та оцінки її успіхів. Детальніше приклад такого дослідження див тут: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 
14Centre for European Policies Studies (CEPC), Brussels. More about the CEPC can be found here http://www.ceps.be
15European Commission, Commission on Immigration, Integration and employment, COM (2003) 336, Brussels, 3 June 2003. 
16Неофіційний переклад.
17Tampere Programme (Finland, 1999) — перший план дій в сфері свободи, безпеки та правосуддя на 2000 р. для країн-членів ЄС. Детальніше 
програма доступна за посиланням: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
18Лідерами тут були Німеччина, Австрія та Нідерланди. 
19Повний текст програми доступний за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:P
DF



11       Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів

Ці принципи було розроблено в результаті об’єднання різних підходів та концепцій, із наголосом на так 
званому двостороньому процесі взаємного пристосування іммігрантів та суспільства, що приймає, із певним 
міксом прав, обов’язків та механізмів активної інтеграції20. 

Трохи пізніше у листопаді 2004 р. за ініціативою данського головування у Євросоюзі Європейська рада 
приймає ряд Загальних базових принципів інтеграції іммігрантів21, які містять набір рекомендацій та роз’яснень 
стосовно важливих аспектів процесу інтеграції та включають у себе три складові: 

Ще один розвиток та деяка зміна фокусу, але не напряму загальних тенденцій та підходів до інтеграції на 
рівні ЄС, відбулася після підписання Лісабонської Угоди22 та прийняття третьої багаторічної Програми23  на 
2009–2014 рр. Ці два документи привнесли до розвитку інтеграційних політик та підходів більш чіткий фокус 
саме на правах людини та принципах недискримінації та рівності. Стокгольмська Програма бере за основу 
інтеграції фундаментальні права, наголошуючи на «проактивних підходах до створення політик для мігрантів та 
забезпечення їхніх прав»24. 

1. Інтеграція – динамічний двосторонній процес взаємного пристосування іммігрантів та громадян країн-
членів. 

2. Інтеграція передбачає повагу до базових цінностей Європейського Союзу. 

3. Працевлаштування є ключовим елементом процесу інтеграції та центральним для забезпечення участі 
мігрантів, їхнього внеску до суспільства, що приймає, та для забезпечення видимості такого внеску. 

4. Базові знання мови, історії та інституцій суспільства, що приймає, є обов’язковими для інтеграції; надання 
мігрантам доступу до таких знань є необхідним елементом успішної інтеграції. 

5. Зусилля у сфері освіти є дуже важливими для підготовки мігрантів та особливо їхніх нащадків до більш 
активної та успішної участі в житті суспільства. 

6. Важливим елементом інтеграції є забезпечення доступу мігрантів до інституцій, сфери товарів та послуг 
на рівні із місцевим населенням та на принципах недискримінації. 

7. Постійне спілкування між мігрантами та громадянами країн-членів – фундаментальний механізм 
інтеграції. Спільні форуми, міжкультурний діалог, навчання про міграцію та культури мігрантів, стимулювання 
створення умов проживання у міській місцевості – все це посилює контакти між мешканцями країни та 
мігрантами. 

8. Сповідування різних релігій та культурне розмаїття є гарантованими Хартією Фундаментальних Прав 
та повинно охоронятися державою за винятком випадків, коли практики вступають у конфлікт із іншими 
базовими правами та національним правом. 

9. Участь мігрантів у демократичних процесах та формуванні інтеграційної політики та заходів, особливо на 
місцевому рівні, посилює їх інтеграцію. 

10. Врахування цілей та механізмів політики інтеграції на всіх можливих рівнях громадського адмініст-
рування, їх включення в усі портфоліо на національному та місцевому рівнях, є важливим елементом 
розробки та втілення загальної державної політики. 

11. Розробка чітких завдань, індикаторів та засобів оцінки є необхідною умовою для перегляду політики 
інтеграції, оцінки її прогресу та обміну інформацією в процесі для покращення ефекту.

1. Стандарти щодо курсів із вивчення мови та ознайомчих курсів з культурою країни, що приймає.

2. Стандарти щодо рівня відкритості організацій суспільства, що приймає, у відносинах з іммігрантами з 
огляду на такі поняття як суспільне сприйняття, рівність можливостей та інституалізоване розмаїття.

3. Стандарти щодо активної участі іммігрантів у всіх сферах суспільного життя.

20Див. “Interculturalism. Europe and its Muslims in search of sound societal models.” (c) Centre for European Policy Srudies, 2011. 
21Див. COM 389, A Common Agenda for Integration, 2005: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_24055_926673254.pdf
22Текст Лісабонської угоди за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML
23Відома як Стокгольмська Програма, детальніше за посиланням: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_
rights_within_european_union/jl0034_en.htm
24Див. “Interculturalism. Europe and its Muslims in search of sound societal models.” (c) Centre for European Policy Srudies, 2011 Summary and 
Conclusions © Michael Emerson. 
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Таким чином загальноєвропейський підхід до інтеграції в широкому сенсі, незважаючи на велику кількість 
відмінностей, що залежать від особливостей національних підходів та політик, можна інтерпретувати як такий, 
що базується на принципі недискримінації та повазі до прав людини25. Це може бути визначено як пасивний 
ліберальний мультикультуралізм чи підтримка асиміляції. Так, політика імміграції та надання громадянства стала 
більш стриманою та обмеженою, відповідно до виконання чітких формальних вимог та позитивних критеріїв 
інтеграції, що вказує на рух у бік асиміляції. З іншого боку, деякі окремі виняткові положення зазнали змін у бік 
більшого визнання фундаментальних прав (наприклад, зміни в політиці Німеччини щодо набуття громадянства)26. 
У цілому політика ЄС у сфері інтеграції та підходи окремих країн демонструють компроміс між дуже полярними 
підходами асиміляції та мультикультуралізму, заснований на досвіді та порівняннях, комбінації прав, обов’язків 
та проактивних підходів, для визначення яких краще використовувати термін «інтеркультуралізм».

Індикатори
Розглядаючи європейський досвід інтеграції мігрантів та намагаючись використати його здобутки для аналізу 

та покращення процесу інтеграції мігрантів в Україні, найважливішим буде розглянути систему індикаторів, 
які використовують країни-члени ЄС при розробці своїх програм із інтеграції. У 2010 р. під час міністерської 
конференції в Сарагосі було вироблено наступні індикатори, які є спільними орієнтирами при розробці політик 
з інтеграції для країн-членів (табл. 1.1). 

25Що може бути визначено як пасивний ліберальний мультикультуралізм чи підтримка асиміляції
26Там само. 

Таблиця 1.1 – Основні індикатори при розробці політик з інтеграції 
для країн-членів Європейського Союзу

Сфера Основні індикатори
Працевлаштування • Рівень працевлаштування;

• рівень безробіття;
• показник економічної активності населення. 

Освіта • Найвищий рівень освіти (кількість населення з вищою, середньою, 
незакінченою середньої освітою); 
• відсоток учнів із найнижчими показниками серед 15-ти річних у читанні, 
математиці та точних науках;
• відсоток населення віком 30–34 роки із середньо-професійною освітою;
• кількість осіб, які рано залишили навчання.

Соціальне включення • Середній рівень доходу мігрантів як пропорційний до середнього рівня 
доходу місцевого населення;
• кількість населення на межі бідності; 
• відсоток населення, яке вважає свій стан здоров’я хорошим чи поганим;
• співвідношення власників нерухомості до не власників нерухомості та 
загальної кількості населення. 

Активна громадянська позиція • Відсоток мігрантів, які отримали громадянство; 
• відсоток мігрантів, які мають довгостроковий чи постійний дозвіл на 
проживання;
• відсоток мігрантів серед виборних посад на місцевому рівні. 
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У 2010 р. у Сарагоській Декларації27, яка була прийнята Міністрами ЄС, відповідальними за питання, пов’язані 
з міграцією, містився заклик до Європейської Комісії провести пілотне дослідження щодо визначення загальних 
індикаторів інтеграції, а також зібрати дані, необхідні для розробки таких індикаторів. У 2011 р. Євростат 
оприлюднив дані цього пілотного дослідження28 і було вирішено, що сферами, для яких будуть розроблятися 
загальні індикатори, є працевлаштування, освіта, соціальне включення та активне громадянство (Див. 
детальніше у таблиці 1.1. вище). У звіт увійшли розрахунки запропонованих індикаторів для кожної країни-
члена ЄС, на базі даних, представлених у дослідженні ринку праці в ЄС (EU-LFS29), статистики за рівнем достатку 
та рівнем життя в ЄС (EU_SILC30), міграційній статистиці Євростату31 і даних програми оцінки міжнародних 
студентів (PISA32), що стало першим кроком на шляху пошуку згоди при виборі загальних та найбільш прийнятних 
індикаторів інтеграції у Європі.

Процес побудови системи збору статистичних даних, яка б відображала усі індикатори в кожній країні ЄС – 
наступний крок. Багато країн стоять лише на початку цього шляху. Окрім того, продовжуються дебати на тему 
того, що вважати активним громадянством і наскільки ця сфера представлена загальними індикаторами.

Однак, не зважаючи на різницю у підходах до інтеграції в країнах ЄС, спільним залишається розуміння того, що 
активне громадянство як інструмент участі у демократичному житті країни є важлими фактором, який впливає 
на ефективність інтеграції.

Підхід до визначення заходів із інтеграції іммігрантів 
Європейська Комісія визначила конкретні заходи із інтеграції іммігрантів. В їх основу було закладено 

розуміння того, що інтеграція іммігрантів на ринку праці та в суспільстві є обопільним обов’язком іноземців, 
органів влади та суспільства країн, які вони обирають для свого місця проживання.

З одного боку, передбачається обов’язок іммігрантов інтегруватися у місцеві суспільства через такі дії:

• вивчення мови населення країни що приймає;
• вивчення правової, політичної та соціальної системи країни, що приймає, та дотримання їхніх принципів;
• поважне ставлення до звичаїв та традицій, а також системи соціальних відносин приймаючої країни.

З іншого боку, заохочується участь органів влади країн, які входять до Євросюзу, до побудови 
інклюзивного суспільства за допомогою таких дій:

• надання доступу до ринку праці;
• забезпечення недискримінаційного доступу до системи освіти;
• надання доступу до системи охорони здоров’я;
• надання доступу до товарів, послуг та житла; 
• забезпечення права на участь у демократичному процесі.

Таким чином при розробці рішень для іммігрантів і для подолання напруженості, яка виникає при 
контактах із місцевими органами влади, європейські структури роблять наголос на дотриманні в 
процесі інтеграції певних обопільних зобов’язань як іммігрантами, так і органами державної влади.

27Див. http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_13055_519941744.pdf 
28Див. http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=21352 
29Див. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs 
30Див. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc 
31Див. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics 
32Див. http://nces.ed.gov/surveys/pisa/
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Важливу роль у процесі інтеграції грають органи місцевого самрядування, які можуть скористатися підтримкою 
європейських фондів для успішної інтеграції іммігрантів. При цьому наголос робиться на ролі інтеграції у 
місцевому середовищі як найбільш ефективного засобу подолання напруги та викликів, які виникають між 
іммігрантами та місцевими спільнотами, а Євросоюз демонструє свою підтримку мережам інтеграції органів 
місцевого самоврядування. 

Фонди/структури/інструменти

На сьогодні серед важливих інструментів33  Євросоюзу, які стосуються політики в області інтеграції, можна 
виділити такі:

• Створення мережі національних контакних пунктів із інтеграції для обміну досвідом та інформацією 
між країнами-членами з метою обміну успішними практиками для того, щоб розвиток національних 
ініціатив проводився у відповідності з політикою ЄС.

• Створення європейського сайту, присвяченого проблемам інтеграції34.
• Створення європейського посібника з інтеграції35.
• Створення Європейського фонду інтеграції36 (згідно з Рішенням Ради Європи 2007/435/CE від 25 червня 

2007 р. про створення Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн на 2007–2013 рр. в рамках 
загальної програми «Солідарність та управління міграційними потоками»). 

• Створення Фонду з надання притулку та міграції.
• Створення порталу Євросоюзу з проблем міграції та модулів європейської інтеграції; даний портал 

слугує джерелом інформації для осіб, які беруть участь у здійсненні дій з інтеграції іноземців, та містить 
таку інформацію:

- приклади досвіду та широку базу даних;
- бібліотеку законодавства, політичних документів, коротких оглядів конференцій з даної тематики;
- плани заходів, які здійснюються у сфері інтеграції;
- зв’язки з особами, які беруть участь у процесі інтеграції;
- дані про заходи з інтеграції, які здійснює кожна країна ЄС.

Висновки для України та Молдови

ЄС піднімає важливе питання створення системи послідовного та постійного збору та аналізу інформації, 
необхідної для визначення узгоджених індикаторів інтеграції. Важливим у цьому процесі є питання про те, хто 
і яку інформацію збирає, де вона зберігається, хто відповідає за її аналіз та подальше врахування у процесі 
адаптації або зміни політики інтеграції. Ці питання важливі при розробці механізмів моніторингу та аналізу 
ефективності процесу інтеграції, необхідних для оцінки кінцевого результату або його етапів. 

Як показує досвід багатьох європейських країн, процес моніторингу (куди входить збір та аналіз інформації) 
є невід’ємною частиною впровадження політики інтеграції. Під моніторингом у даному контексті ми розуміємо 
періодичне відслідковування виконання програми/окремих заходів інтеграції протягом усього періоду реалізації 
програми у стандартизованому вигляді.

Зібрана таким чином інформація після аналізу представляє дані, на основі яких можна оцінювати та змінювати 
або продовжувати дану програму/окремий захід. Моніторинг та його стандарти, періодичність потрібно 
розробляти разом із політикою. Для ефективного збору інформації, її аналізу та прикладного застосування 
висновків моніторингу, бажано, щоб за цей процес відповідало одне відомство, яке не тільки б оперативно 
збирало та обробляло інформацію, але й поширювало її серед інших сторін, задіяних у цьому процесі.

Перше, що кидається в очі при дослідженні досвіду країн ЄС у підході до інтеграції мігрантів, – це системність 
та послідовність. Зрозуміло, що Україна та Молдова, які тільки нещодавно усвідомили необхідність інтеграції та 
зробили перші кроки до цього, не мають значного досвіду. Однак системний та послідовинй підхід до розвитку 
політики у цій сфері – перший крок на шляху до успіху. 

33Див. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/integration/index_en.htm 
34http://ec.europa.eu/ewsi/fr/index.cfm
35Вказівки із інтеграції для осіб, відповідальних за прийняття політичних рішень, і практиків, стор. 36 http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/
images/items/docl_12892_673296605.pdf
36http://ec.europa.eu/ewsi/fr/resources/index.cfm ,http://ec.europa.eu/news/external_relations/111121_ro.htm
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Другим важливим питанням є необхідність проведення постійних досліджень у цій сфері – як для оцінки 
успіху/невдач того чи іншого підходу, так і для постійного моніторингу розвитку ситуації – відстежування нових 
ризиків, формування нових стійких спільнот, реакції місцевого населення, труднощів, з якими стикаються 
мігранти у процесі інтеграції, необхідності удосконалення законодавчої бази тощо.

Третім важливим моментом, на який варто звернути увагу обом країнам, є необхідність ретельного вивчення 
досвіду інших країн та їхніх підходів до інтеграції – це дозволить не тільки уникнути помилок, зроблених іншими, 
але й одразу побудувати ефективну систему.

Останній, четвертий висновок – розробляючи політику інтеграції, необхідно одразу ж закладати в неї чітки 
індикатори оцінки її успішності та графік перевірки роботи системи згідно із закладеними індикаторами – це 
дасть можливість оперативно проводити оцінку та впроваджувати необхідні зміни.

Підсумовуючи, органам влади, які відповідають за питання інтеграції, необхідно разом із громадянським 
суспільством та експертами ЄС внести зміни до самої концепції інтеграції, яка б включала, у першу чергу, 
визначення інтеграції та очікуваних результатів, чітко визначала категорії осіб, які будуть охоплені усіма або 
частиною заходів. Потрібно прописати принципи, на яких базується підхід інтеграції, розробити індикатори 
перевірки, систему збору даних та їх аналіз, а також план проведення моніторингу ефективності програм в 
процесі інтеграції. Дуже важливо разом із громадянським суспільством визначити сфери та пріоритети. Дане 
дослідження може стати першим кроком на шляху до формування такого системного підходу до інтеграції в 
Україні та Молдові.
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1.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ОЦІНКА
ТЕНДЕНЦІЙ ІММІГРАЦІЇ ДО УКРАЇНИ

Статистичний облік, що стосується проблем імміграції, ведуть Державна служба статистики України (Держстат), 
Державна міграційна служба України (ДМС), Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба), 
Державна служба зайнятості (ДСЗ) Міністерства соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України 
(МОН). Крім того, низка відомств (Міністерство внутрішніх справ (МВС), Міністерство доходів і зборів України, 
Пенсійний Фонд України, Державна судова адміністрація України (ДСАУ) тощо) у своїй відомчій статистиці 
враховують громадянство осіб, які підлягають реєстрації.

Держстат є суб’єктом перепису населення, тобто органом, який здійснює перепис, а також відповідальний 
за розробку матеріалів поточного обліку міграційних переміщень. Перший Всеукраїнський перепис населення 
був проведений у 2001 р. (дата перепису – 5 грудня 2001 р.), наступний перепис, що планувався спочатку на 
2011 р., був перенесений на 2012 р., потім на 2013 р., і нині планується на 2016 р. Перепис є єдиним джерелом 
інформації, що дає можливість отримати відомості про розподіл населення за громадянством та за країною 
народження, тобто виявити обсяг імміграції за різними критеріями. Програма розроблення матеріалів перепису 
2001 р. включала визначення підсумків розподілу населення за місцем народження в комбінації зі статтю, 
розподіл населення за громадянством – в комбінації зі статтю та віком. Відповідні підсумки підбиваються у 
регіональному розрізі (на рівні областей, районів, окремих міст). За підсумками перепису було видано низку 
інформаційних бюлетенів, які доступні зокрема в електронному вигляді37.

Саме на дані перепису населення спираються оцінки Світового банку щодо чисельності іммігрантів. Світовий 
банк розглядає в якості критерію іммігранта факт народження за межами країни, за цими даними за станом 
на 2010 р. Україна посідає 11-е місце в світі, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки, Росії, Німеччині, 
Саудівській Аравії, Канаді, Великобританії, Іспанії, Франції, Австралії та Індії38. В умовах України, як і інших 
країн колишнього СРСР, такий підхід призводить до спотворення реальних обсягів імміграції – левову частку 
іммігрантів згідно з цим критерієм становлять особи, які переїхали в період існування СРСР (з однієї союзної 
республіки в іншу) і на момент міграції фактично були внутрішніми, а не міжнародними мігрантами.

Згідно з даними перепису населення 2001 р., найбільші групи немісцевих уродженців становлять вихідці 
з Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Польщі, Азербайджану, Грузії, Німеччини, Вірменії, 
Таджикистану, Киргизстану та Туркменістану. Загалом 94,7% народжених за межами України походять 
з інших колишніх республік СРСР. Помітна кількість народжених у Польщі – відгомін переселення етнічних 
українців з Польщі до УРСР після Другої світової війни, народжені у Німеччині – переважно діти радянських 
військовослужбовців, які проходили службу у цій країні. За даними перепису, наприкінці 2001 р. в Україні 
налічувалося 192,6 тис. іноземних громадян (0,40% наявного населення) і 84 тис. осіб без громадянства 
(0,17%). Абсолютна більшість (85,5%) іноземців були громадянами країн колишнього СРСР, зокрема більше 
половини контингенту становили громадяни Російської Федерації. Серед громадян країн, що розвиваються, 
найбільш численними є громадяни В’єтнаму, Китаю, Індії, Йорданії та Сирії.

Поточний облік міграційних переміщень здійснюється шляхом безпосередньої реєстрації (зняття з реєстрації) 
за місцем проживання. Реєстраційні форми заповнюються особами, які прибули на проживання на термін шести 
місяців або більше. Реєстрація здійснюється підрозділами ДМС, але дані обробляються Держстатом. Зрозуміло, 
що цей облік охоплює тільки тих мігрантів, які змінюють офіційне місце проживання. Відповідно іммігрант 
фіксується не у рік прибуття, а у рік реєстрації. Розробка відомостей поточного обліку дає можливість отримати, 
зокрема, розподіл іммігрантів за статтю, віком, країнами походження та призначення, та громадянством. 
Дані доступні у розрізі регіонів. Відомості про загальну кількість прибулих та вибулих публікуються на сайті 
Держстату39,  більш детальні відомості надаються за запитом споживачів.

37http://2001.ukrcensus.gov.ua 
38Migrationandremittances.Factbook 2011.  – WorldBank, Washington, 2010. – P. 1
39http://www.ukrstat.gov.ua
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За даними поточного обліку міграційних переміщень, Україна з 1994 р. стала країною еміграції. На початку 
ХХІ ст. обсяги міграційних втрат населення України різко скоротилися, перевищення вибуття над прибуттям 
сягнуло у 2001 р. 43,1 тис. осіб (проти близько 100 тис. осіб щорічно у другій половині 1990-х рр.), у 2004 р. – 
7,6 тис. осіб, а у 2005 р. відбувся перехід до додатного міграційного балансу (+4,6 тис. осіб), ця тенденція 
була закріплена у 2006–2011 рр. (сальдо міграцій становило від +13,5 до +17,1 тис. осіб). Поліпшення ситуації 
відбулося за рахунок зменшення вибуття населення за межі України та стабілізації прибуття (за 2001–2011 рр. кількість 
вибулих за кордон скоротилася у шість разів, а кількість прибулих в Україну за цей же період зменшилася 
лише у 1,4 разу). Кількість мігрантів, які щорічно прибувають в Україну з країн, що розвиваються, за даними 
офіційної статистики на початку XXI ст. поступово зменшувалася і досягла в 2004 р. 2,9 тис. чол. У 2005 р. 
їх кількість дещо підвищилося (до 3,1 тис. осіб), а в 2006 р. сталося більш ніж двократне зростання величини 
потоку (до 7 тис. осіб). Надалі після невеликого зростання в 2007 р. почалося стабільне зниження кількості прибулих з 
країн, що розвиваються – до 2,1 тис. осіб в 2011 р. Найбільш численними у 2013 р. були контингенти прибулих 
з Туреччини (571 осіб), Китаю (318), В’єтнаму (208), Сирії, Ірану, Йорданії, Афганістану, Нігерії. Звертає на 
себе увагу той факт, що обсяги зворотного потоку в ці країни в перші 11 років XXI в. не перевищували 
1,7 тис. осіб на рік, що свідчить про значний рівень закріплення мігрантів з даних регіонів світу.

Рис. 1.1. Динаміка сальдо міграції населення України у 2001–2012 рр.
Джерело: Державна служба статистики

У 2012 р. обсяги зареєстрованого прибуття різко збільшилися, що привело до майже чотирикратного 
зростання сальдо міграції – до +61,8 тис. осіб. Це сталося, однак, не внаслідок реального збільшення числа 
прибулих, а в результаті полегшення можливостей реєстрації іноземців, які прибули в Україну в попередні 
роки, після прийняття Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Як уже 
зазначалося, загалом статистика зареєстрованих міграцій показує рік реєстрації, а не рік фактичного 
прибуття. Кількість зафіксованих прибулих з деяких країн зросла у 2012 р. порівняно з 2011 р. у десятки разів. 
Хоча Російська Федерація зберегла першу сходинку за кількістю зареєстрованих прибулих до України, її частка 
в загальному обсязі потоку зменшилася з 45,1% у 2011 р. до 20,1% у 2012 р., не зважаючи на збільшення 
абсолютної кількості мігрантів з цієї країни з 14,3 до 16,1 тис. осіб. Наступні місця за кількістю прибулих 
у 2012 р. посіли Туркменістан (8 тис. осіб), Китай (4,5 тис.), Молдова (4 тис.), Азербайджан (3,4 тис.), 
Узбекистан (2,7 тис.), Індія (2,6 тис.), Нігерія, Туреччина та Ірак (по 2,3 тис. осіб).

Держстат регулярно здійснює низку вибіркових обстежень, зокрема обстеження з питань економічної 
активності населення та обстеження умов життя домогосподарств. На жаль, через малу чисельність іноземців, 
отримати релевантну інформацію по відповідному контингенту на основі цих обстежень наразі неможливо. 
Спеціальне вибіркове обстеження становища іноземців може бути здійснено після проведення Другого 
Всеукраїнського перепису населення, який дасть змогу визначити генеральну сукупність іноземців в Україні.

ДМС веде облік іноземців та біженців. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, зобов’язані у встановленому порядку зареєструватися в органах ДМС і виїхати з України 
після закінчення відповідного терміну перебування. На основі реєстрації щомісячно підраховується кількість 
іноземців в Україні. При вибутті з України іммігрант знімається з обліку, так само знімається з обліку іммігрант, 
який отримав українське громадянство, тобто облік натуралізованих осіб після завершення натуралізації 
не ведеться. Підсумки обліку іноземців дозволяють встановити їх розподіл за громадянством, правовим 
статусом перебування (перебувають на постійному або тимчасовому обліку), категоріями. При цьому, однак, 
відомості щодо розподілу іноземців за статтю та віковими групами не розробляються. Дані доступні у розрізі 
регіонів і можуть бути надані за запитом.
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Наприкінці 2011 р. на обліку перебувало понад 310 тис. іноземців, переважно громадян країн колишнього 
СРСР. Серед вихідців з країн, що розвиваються, найбільші групи становлять громадяни Китаю, В’єтнаму, 
Туреччини, Індії, Йорданії, Нігерії, Іраку. Серед громадян країн СНД є особи українського походження, які мають 
право на набуття українського громадянства у спрощеному порядку.

Облік біженців здійснюється на основі документування фактів заяв на отримання статусу та результатів їх 
розгляду. При цьому здійснюється підрахунок кількості осіб, які звернулися з клопотанням на надання статусу 
біженців, кількості осіб, щодо яких прийнято позитивне рішення, кількості осіб, які мають статус біженців 
на початок року. Також розробляються дані щодо розподілу біженців за громадянством, статтю та віковими 
групами. Дані доступні у розрізі регіонів і можуть бути надані за запитом споживачів.

З початку дії процедури надання статусу біженця (1996 р.) з відповідним клопотанням звернулося 
майже 27 тис. осіб, включаючи дітей. Позитивне рішення було прийнято щодо 6,1 тис. осіб, що становить 
22,7% всіх, хто звернувся. Протягом 2012 р. до органів Державної міграційної служби України з проханням 
про надання статусу біженця звернулися 1573 особи, з яких 411 громадян Афганістану, 268 – Сирії, 264 – 
Сомалі, помітні за чисельністю групи склали також громадяни Киргизстану, Росії, Узбекистану, Іраку, Ірану, 
Палестини, Еритреї, Судану, Гвінеї, ДР Конго та Грузії. Статус біженця у 2012 р. був наданий 63 особам (з яких 
36 громадян Афганістану, 6 – Азербайджану, 4 – Сомалі), додатковий захист – 89 особам (з них 41 громадянин 
Сомалі, 17 – Афганістану, 16 – Сирії, 8 – Іраку).

Станом на 1 січня 2013 р. в Україні було зареєстровано 2435 осіб, визнаних біженцями. Максимальної 
величини чисельність зареєстрованих біженців досягла на початок 1999 р. – понад 3,3 тис. осіб. Протягом 
1997-2002 рр. чисельність біженців зросла більш ніж в 2,5 рази, в 2003-2009 рр. спостерігалося поступове 
зменшення контингенту (рис. 1.2), але в останні роки кількість біженців дещо зросла. Понад дві третини 
біженців становлять чоловіки, майже три чверті контингенту – особи працездатного віку і лише менше 
3% - особи старше працездатного віку.

Рис. 1.2 – Динаміка кількості біженців в Україні у 1997–2012 рр. (на початок року)
Джерело: Державна міграційна служба

Майже половина біженців зосереджена в столичному регіоні (місті Києві та Київській області), ще понад 
чверть – в Одеській області. Крім того, помітні контингенти біженців проживають у Львівській, Харківській та 
Закарпатській областях. Серед осіб, що отримали в Україні статус біженця в перші роки дії процедури, різко 
домінували громадяни Афганістану, на початок 1997 р. їх частка досягала 86%. В основному це були колишні 
студенти українських вищих навчальних закладів, які після зміни влади в Афганістані не могли повернутися на 
батьківщину. Хоча в наступні роки питома вага громадян цієї країни у загальній чисельності біженців зменшилася, 
вони і зараз становлять понад половину контингенту (на початок 2013 р. – 55,4% або 1348 осіб). Інші численні 
групи становлять громадяни Вірменії (199 осіб), Азербайджану (170), Росії (107, значна частина їх – вихідці з 
Чечні), Грузії (71), ДР Конго (55), Судану та Іраку (по 53), Сирії (44), Ірану (41), Конго (29), Анголи (28), Білорусі 
(24), Ефіопії (22), Сомалі (21), Палестини (19), Узбекистану (15 осіб). Всього серед осіб, які мають статус біженця
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в Україні, є громадяни більш ніж 40 країн Азії, Африки, СНД та колишньої Югославії, а також 19 осіб без 
громадянства.

ДМС розроблена Концепція створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними 
процесами, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 870-р і визначає 
підходи до формування та створення інформаційно-аналітичної системи. Передбачається, що по завершенні 
розробки ця система дасть можливість автоматизувати процеси діяльності Державної міграційної служби 
України, здійснювати обмін інформацією з іншими органами державної влади з метою забезпечення реалізації 
ними державної політики у сфері міграції, а також сприятиме удосконаленню системи державного управління 
міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини. Концепцію 
передбачається реалізувати протягом 2013–2015 рр., на першому етапі передбачається здійснити організаційні 
та технічні заходи із формування інформаційно-аналітичної системи, розробити та прийняти нормативні 
акти, необхідні для її впровадження та функціонування. На сьогодні єдина інформаційно-аналітична система 
управління міграційними процесами перебуває у стадії формування.

Серед прогалин адміністративної статистики ДМС, які ускладнюють оцінку ефективності державної 
політики у сфері інтеграції іммігрантів, слід назвати відсутність збору інформації про кількість осіб, які 
подають клопотання на отримання громадянства України, та про результати розгляду заяв, а також про 
кількість біженців, які бажають отримати можливість мешкати у ПТРБ.

Держприкордонслужба фіксує факти перетину державного кордону іноземцями. На основі цього обліку 
надається інформація про розподіл іноземних громадян та осіб без громадянства, які в’їхали в Україну, за метою 
поїздки і громадянством, кількість мігрантів з неврегульованим статусом, затриманих за незаконний перетин 
державного кордону, кількість потенційних неврегульованих мігрантів, не пропущених в Україну, кількість осіб, 
переданих прикордонним службам інших держав. Жодних даних про соціально-демографічні характеристики 
осіб, які в’їжджають в Україну, не надається. Так само не фіксується регіон в’їзду. Держприкордонслужба надає 
відповідні дані за запитом споживачів.

Згідно з обліком перетинів кордону загальна кількість іноземців (та осіб без громадянства), які в’їхали в 
Україну, сягнула в 2012 р. майже 25,1 млн. осіб. Зазначені цифри відображають не кількість фізичних осіб, а 
число перетинів державного кордону (тобто особа, яка двічі або тричі в’їхала в Україну протягом одного 
року умовно зараховується як дві або три особи). Слід також мати на увазі, що серед осіб, які перетинають 
державний кордон, є не лише мігранти, але й туристи, особи, які здійснюють ділові поїздки, члени іноземних 
делегацій тощо. Отже, доцільність використання статистики Держприкордонслужби при дослідженні 
імміграції є сумнівною.

МОН веде облік іноземців, які навчаються у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. Інформацію про 
таких осіб двічі на рік подають ВНЗ України, які приймають на навчання громадян інших країн. При цьому 
підбиваються лише підсумки їх розподілу за громадянством, інформація щодо статево-вікового складу на 
сьогодні відсутня. Інформація доступна в розрізі регіонів та окремих міст і може бути надана за запитом. 
Нині Український державний центр міжнародної освіти МОН формує базу даних іноземних студентів, по 
завершенні формування стане можливим отримання інформації про статево-віковий склад контингенту. На 
початок 2012/2013 навчального року у вищих навчальних закладах України навчалося понад 49 тис. іноземних 
студентів, причому їх чисельність щорічно зростає. Найбільш масові контингенти – громадяни Туркменістану 
(10,5 тис. чол.), Китаю (3,2 тис.) і Росії (2,9 тис. чол.). При цьому чисельність студентів з Туркменістану за 
останні шість років зросла майже у 10 разів, тоді як чисельність росіян зменшилася більш ніж на третину, 
чисельність китайців стабілізувалася до 2011/2012 н.р., проте у 2012/2013 р. помітно зменшилася порівняно 
з попередніми роками. У 2012 р. на початковий цикл навчання прийнято 9,3 тис. іноземних студентів, серед яких 
17,4% становили громадяни Туркменістану. До 2008 р. чисельність прийнятих на навчання студентів-іноземців 
стабільно збільшувалася, з початком фінансово-економічної кризи відбулося зменшення потоку на 1/6. Однак у 
2011-2012 рр. чисельність іноземців, прийнятих на початковий цикл навчання до ВНЗ України, не лише зросла, 
але й перевищила докризовий рівень майже на 18%.

Для оцінки становища іноземців корисним був би облік дітей мігрантів та біженців, які відвідують дитячі 
садки та школи. На сьогодні, на жаль, МОН такий облік не веде.
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Для оцінки ефективності державної політики у сфері інтеграції іммігрантів доцільно було б також 
налагодити збір інформації про кількість поданих іноземцями/біженцями заявок на визнання дипломів про 
освіту та результати розгляду цих заявок, а також відомостей про відвідуваність курсів з вивчення української 
мови та результати проходження курсів.

ДСЗ збирає інформацію про іноземних громадян, які тимчасово працюють в Україні. Відомості подають 
районні та міські служби зайнятості двічі на рік. Підсумки обліку включають дані щодо розподілу іноземців 
за категоріями зайнятості, країнами походження, тривалістю роботи, віком та статтю, формами власності 
підприємств, на яких іноземці працюють, видами діяльності та посадами. Фіксується також кількість 
прибулих і вибулих за рік, кількість осіб, які отримали дозвіл на працевлаштування. Інформація доступна у 
регіональному розрізі і може бути надана за запитом споживачів.

Кількість іноземців, які тимчасово працюють в Україні, сягнула на початок 2013 р. 7,5 тис. осіб. До 2009 
р. їх чисельність постійно зростала, сягнувши 12,4 тис. чол., а з початком світової фінансово-економічної 
кризи стала зменшуватися. У 2012 р. в порівнянні з попереднім роком знову дещо зросла (8,1 тис. осіб проти 
7,8 тис.), однак у 2013 р. знову зафіксовано зменшення показника (до 7,5 тис. осіб). Більшість іноземних 
працівників становлять представники країн СНД та Європи, серед громадян інших країн найбільше 
представників Туреччини (майже тисяча осіб), Китаю, Таїланду, Індії.

У 2012 р. дозвіл на працевлаштування в Україні отримали 6044 іноземці. У порівнянні з 2008 р. (коли був 
відзначений максимальний рівень) даний показник зменшився більш ніж утричі, порівняно з 2011 р. – на 
12,8%. Найбільшу кількість дозволів видано громадянам Туреччини (17,3% від загальної кількості), Російської 
Федерації (14,9%), Узбекистану, Польщі, Білорусі, Азербайджану, Китаю, Німеччини, Італії, Сербії.

ДСЗ веде також облік безробітних, однак громадянство цих осіб не зазначається. Налагодження обліку 
безробітних в розрізі громадянства дозволить поліпшити ефективність державної політики у сфері зайнятості 
іноземців.

Отже, наявна в Україні статистика імміграції не повною мірою відповідає потребам дослідників щодо 
інформаційного забезпечення аналізу імміграційних тенденцій. Дані перепису населення на сьогодні є 
застарілими. Охоплення іммігрантів (так само, як і емігрантів) наявними джерелами інформації є не повним. 
По багатьох контингентах не збираються дані щодо розподілу за такими важливими соціально-демографічними 
характеристиками, як стать і вік. Немає інформації про причини імміграції. Співпраця та координація дій 
міністерств і відомств України в галузі імміграційної статистики є низькою.

Недостатня повнота офіційних даних теоретично може бути компенсована проведенням спеціальних 
вибіркових обстежень. Однак, якщо з питань зовнішньої трудової міграції українських громадян вже двічі (у 2008 
та 2012 рр.) здійснено загальнонаціональні опитування, то обстеження з питань імміграції в Україні проводяться 
тільки неурядовими організаціями і не мають статусу офіційного джерела інформації. 

У 2001-2002 рр. у Києві за сприяння Інституту Кеннана при Міжнародному центрі підтримки науковців ім. 
Вудро Вільсона (США) за допомогою Фундації Україна–США було проведено дослідження з питань нетрадиційної 
для України імміграції. Досліджувалися як становище нетрадиційних40  мігрантів, так і ставлення до них з боку 
мешканців Києва. Через сім років після вищеназваного дослідження під патронатом Інституту Кеннана було 
здійснено нове дослідження стану нетрадиційних іммігрантів. Якщо обстеження 2001–2002 рр. обмежувалося 
Києвом, то у 2008 р. воно охопило також Харків та Одесу. Дане дослідження дозволило виявити зміни у становищі 
нетрадиційних іммігрантів, які відбулися з початку ХХІ ст41. 

Перше соціологічне дослідження біженців було проведене фахівцями Інституту соціології НАНУ та 
Національного інституту українсько-російських відносин у 1998 р. Дослідження було присвячено вивченню 
соціально-економічного становища осіб, які набули статусу біженця в Україні, висвітленню проблем, з якими 
вони стикаються в Україні, та питання дотримання прав людини у нашій державі стосовно біженців та шукачів 
притулку.

40Визначення нетрадиційних мігрантів див. Пункт 1.3. 
41«Нетрадиційні» іммігранти у Києві: сім років потому / За заг. ред. Пилинського Я.М. – К.: Стилос, 2009 р. – 280 с.
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Найбільш масштабне опитування з питань імміграції було проведене Східно-Європейським Інститутом Роз-
витку у 2008 р. в рамках проекту «Надати голос тим, хто не має права голосу: опитування етнічних (нетрадиційних) 
меншин в Україні з метою вивчення їхніх потреб». Було опитано 1200 представників т.з. «видимих» меншин та 
іммігрантів у чотирьох містах України, а також іноземних студентів, які навчаються у 11 містах країни42. 

Відділом міграційних досліджень ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ тричі – у 2005, 2009 і 2011 рр. були проведені 
опитування студентів – громадян України з питань міжнаціональних відносин у студентському середовищі та 
ставлення респондентів до іноземців. У 2005 та 2009 рр. опитування було проведене у м. Києві, у 2011 р. – в 
шести містах різних регіонів України. У квітні 2010 р. фахівцями зазначеного відділу було проведено опитування 
студентів-іноземців, які навчаються у ВНЗ м. Києва щодо міжнаціональних відносин в Україні і зокрема у 
студентському середовищі43.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Інституту з прав людини і запобігання 
екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС44) провів у березні-квітні 2011 р. опитування іноземців45, що переїхали в 
Україну. Було опитано близько 400 осіб – представників десяти національних меншин. Опитування охопило як 
іноземців, так і осіб, які отримали громадянство України.

Отже, основними проблемами імміграційної статистики в Україні є неповнота обліку іммігрантів офіційними 
джерелами інформації та рідкість і неофіційний характер проведених вибіркових обстежень. На сьогодні 
неможливою є побудова репрезентативної вибірки для опитування іноземців через невідомі параметри їх 
генеральної сукупності.

Коректне проведення оцінки ефективності державної політики у сфері інтеграції іммігрантів потребує збору 
інформації про зайнятість та безробіття іноземців, рівень їхнього здоров’я, подання іноземцями клопотань на 
отримання громадянства, вивчення ними української мови, визнання дипломів, освіту дітей іноземців (зокрема 
біженців), потребу біженців у розміщенні у ПТРБ.

42Непочуті голоси – проблеми імміграції, прав і свобод людини в Україні. Проект «Надати голоси тим, хто не має права голосу: опитування 
етнічних (нетрадиційних) меншин в Україні з метою вивчення їхніх потреб. – Київ: Фара, 2008 р.
43Позняк О.В. Проблеми інтеграції «нетрадиційних» іммігрантів в Україні // Музейний вісник. – №11/2. – Запоріжжя, 2011 р. – с. 261–266.
44Про інститут див. тут: http://www.ihrpex.org/uk 
45Резюме дослідження див. тут: http://www.ihrpex.org/uk/article/2046/rezjume_zvitu_za_temoju_prava_ljudyny_v_ukrajini_riven_
ksenofobiji_stavlennja_do_riznyh_sotsialnyh_grup_ta_regionalna_tolerantnist
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1.3. Методологія дослідження

Метою дослідження є визначення ступеню інтеграції іноземців, оцінка ефективності державних програм у 
сфері інтеграції іммігрантів, розробка рекомендацій щодо покращення державної політики інтеграції іммігрантів 
та протидії дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті.

Об’єктом дослідження є інтеграція іммігрантів. У якості іммігрантів розглядаються особи іноземного 
походження – народжені поза межами України. У ході дослідження розглядаються як іноземці, так і натуралізовані 
іммігранти, однак основна увага приділяється першим.

Інтеграція розглядається як двосторонній процес взаємного пристосування іммігрантів, з одного боку, і 
корінного населення країни, з іншого, результатом якого є отримання всіма рівних громадянських, соціальних 
та економічних можливостей. 

Дискримінація іммігрантів розглядається як серйозна перешкода на шляху їх інтеграції. 
В рамках дослідження вважаємо доцільним надати визначення дискримінації та нетрадиційних меншин: 

Згідно чинного в Україні законодавства46, дискримінація47 – рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на 
обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (далі – певні ознаки), якщо вони унеможливлюють 
визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина. 

Нетрадиційні меншини48  – це етнічні, національні чи релігійні групи, менші за чисельністю, ніж загальна 
кількість населення чи меншини, які історично проживали на цій території, які можуть намагатися зберігати 
та розвивати свою самобутність. Частіше за все «нетрадиційні меншини» – це групи людей, які не мають 
громадянства країни перебування, або нещодавно його отримали та є іммігрантами в першому/другому 
поколінні.

Ступінь інтеграції іммігрантів та поширеність випадків їх дискримінації оцінюються в таких сферах: 
• доступність легалізації та отримання громадянства;
• зайнятість і доступ до працевлаштування;
• доступ до освіти, зокрема можливості вивчення мови країни перебування;
• доступ до медичного обслуговування;
• доступність житла;
• злочини на ґрунті ненависті (ЗНГН).

Джерелами інформації стали нормативно-правові акти, державна статистика, адміністративні дані 
міністерств і відомств, а також спеціальні опитування, здійснені в рамках дослідження. 

Методи дослідження: аналіз документів – нормативно-правових актів, статистичних даних, матеріалів 
наукових досліджень; метод опитування; метод глибинних інтерв’ю; порівняльний метод.

46Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», детальніше за посиланням: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/5207-17
47Дискримінація може бути прямою та непрямою. В рамках дослідження ставлячи питання респондентам, дослідники не розрізняли 
пряму та непряму дискримінацію, радше запитуючи про ситуації, коли респонденти суб’єктивно відчували дискримінацію чи отримували 
відмову у користуванні правами, яку не можна було пояснити нічим іншим, ніж дискримінацією. 
48За визначенням MRG: Крім національних, етнічних, лінгвістичних та релігійних меншин, що історично проживають на території 
певної країни чи регіону та є меншинами в так званому традиційному розумінні, що відображено в національному та міжнародному 
законодавстві, в останні роки дослідники також виділяють нову групу меншин. Умовно таку групу можна назвати «новими меншинами», 
«видимими меншинами» чи «нетрадиційними меншинами». У рамках цього дослідження ми будемо використовувати термін 
«нетрадиційні меншини». Нетрадиційними для України будуть меншини, які походять, наприклад, з країн Африки чи Азії. Тоді як 
традиційними є венгри, грузини, молдавани, тощо. 
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У ході дослідження були проаналізовані такі державні програми: План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське 
суспільство на 2011–2015 рр. (далі План інтеграції мігрантів)49 та План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р. (Далі План інтеграції біженців), 50 крім 
того чимало положень, спрямованих на інтеграцію іммігрантів, включено до Плану заходів з реалізації Концепції 
державної міграційної політики України. Інформація щодо виконання заходів першого із зазначених планів подається 
органами державної влади до МВС, інформація щодо виконання двох інших планів – до ДМС.

Інструментарій обстежень становили анкети для опитування іноземців та напівструктурованих інтерв’ю з 
експертами. Тобто дослідження включало два окремих опитування. Опитування охопили 6 міст України: Київ, 
Харків, Одесу, Сімферополь, Львів, Луганськ.

Анкетування іноземців. Метою анкетування було виявлення самооцінки іноземцями рівня їх інтегрованості, 
а також рівня обізнаності щодо державних програм у цій сфері та їх використання. Вибіркова сукупність 
формувалася за принципом цільової квотної вибірки. На жаль, застосування принципу репрезентативної вибірки 
неможливе через невідомі параметри генеральної сукупності. Обсяг вибірки – 300 осіб, по 50 осіб у кожному 
регіоні.

Опитування охоплювало три цільові групи респондентів:
• Біженці – особи, які мають статус біженця відповідно до Законодавства України (в Сімферополі та 

Луганську опитування біженців не передбачалося через малу їх кількість у цих регіонах).
• Іноземні студенти – особи, які є громадянами інших держав, і здобувають освіту у вищих навчальних 

закладах України. Були опитані студенти 2-5(6) курсів, також допускалося включення до вибірки інтернів та 
аспірантів.

• Мігранти-резиденти (прийнята в даному дослідженні назва інших категорій іноземців) – особи, які 
є громадянами інших держав та мають дозвіл на постійне проживання, тимчасове перебування і (або) 
працевлаштування в Україні або довідку про звернення за захистом, та не належать до двох вищеназваних 
категорій. 

Були визначені чотири критерії відбору респондентів:
• Відсутність громадянства України.
• Постійне проживання в Україні безперервно протягом одного року і більше; при цьому короткостроковий 

(до 4-х тижнів) виїзд за межі України з метою відпочинку, лікування, ділових поїздок, відвідання родичів 
або отримання довідки не є порушенням безперервності проживання.Перебування в Україні не у зв’язку з 
дипломатичною діяльністю, роботою в міжнародних організаціях або представництвах іноземних компаній.

• Вік не менше 18 повних років.

Авторським колективом було визначено такі квоти по регіонах і категоріях іноземців (табл.  1.2).
Таблиця 1.2. – Квоти по регіонах і категоріях іноземців при проведенні опитування

49http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/653-2011-%D1%80
50http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/605-2012-%D1%80
51http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-2011-%D1%80

Регіон Біженці Іноземні студенти Мігранти Разом
Київ 15 15 20 50
Харків 10 15 25 50
Одеса 15 15 20 50
Сімферополь - 20 30 50
Львів 10 15 25 50
Луганськ - 20 30 50
Разом 50 100 150 300

Для кожної групи респондентів за комбінацією ознак регіону опитування та категорії іноземців були визначені 
квоти за статтю, громадянством, для іноземних студентів – також за курсом навчання.
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Опитування здійснювалося представниками неурядових організацій у взаємодії з представниками громад 
мігрантів, анкета формувалася українською, російською та англійською мовами. Опитування проводилося 
методом особистого інтерв’ю. Інтерв’юер зачитував питання та варіанти відповідей і фіксував відповідь зі слів 
респондента.

База даних формувалася фахівцями відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Обробка результатів обстеження здійснювалася за допомогою пакету 
статистичних програм SPSS.

Анкета обстеження містила 92 питання, крім того був розроблений додатковий блок питань для біженців (14 
питань; використовувався після закінчення основного інтерв’ю). Майже всі питання були закритими. Частина 
питань передбачала тільки один варіант відповіді, у низці питань зазначалася можливість вибору кількох 
варіантів – у цьому випадку респондент міг назвати усі релевантні варіанти. Деякі питання ставилися тільки 
респондентам певних категорій. (див. Додаток А)

Анкетування було спрямоване на збір інформації про соціально-демографічні характеристики респондентів, 
ступінь їх інтеграції та дискримінації у шести визначених сферах, а також про взаємодію з органами державної 
влади, спілкування з місцевим населенням, обізнаність щодо державних програм інтеграції та щодо своїх прав 
у тому, що стосується інтеграції та захисту від дискримінації, використання цих програм або альтернативних 
шляхів.

Інтерв’ю з експертами. Напівструктуровані інтерв’ю з експертами здійснювалися з метою оцінки ситуації з 
інтегрованістю іноземців та поширеності випадків дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті. Було визначено 
три цільові групи експертів:

Державні службовці – фахівці (рівень провідного спеціаліста) центральних та регіональних управлінь таких 
органів державної влади України: Державної міграційної служби, Міністерства соціальної політики, Державної 
служби зайнятості, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, 
Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

Слідчі МВС України – працівники регіональних органів МВС України, уповноважені здійснювати досудове 
розслідування кримінальних справ, які мають досвід розслідування злочинів на ґрунті ненависті.

Лідери громад мігрантів – особи, які користуються авторитетом серед представників територіальної громади 
іммігрантів одного походження (за громадянством), добре знайомі з проблемами і потребами представників 
відповідної громади. Допускалося інтерв’ювання громадянина України в якості експерта – лідера громади 
мігрантів.

Опитування лідерів громад мігрантів проводилося представниками НУО методом особистого інтерв’ю, 
опитування державних службовців та слідчих здійснювалося командою дослідників методом інтерв’ю або 
телефонного інтерв’ю. Всього опитано понад 50 експертів, зокрема 29 лідерів громад мігрантів з країн 
колишнього СРСР, Азії та Африки, у т.ч. інтернаціональних громад. Найбільше представлені вихідці з Грузії (у 
чотирьох містах) та Афганістану (у трьох містах).

Анкети напівструктурованих інтерв’ю з лідерами громад мігрантів містять 67 питань, анкети опитування 
державних службовців є різними в залежності від профілю експертів. 

Підходи до оцінки державних програм у сфері інтеграції іммігрантів в Україні 

Ефективність програм інтеграції іммігрантів, які є соціальними по суті, може оцінюватися з точки зору 
економічного та соціального ефекту. Економічна ефективність реалізації будь-якого заходу державної політики 
зазвичай визначається як відношення економічного ефекту від впровадження до затрат. При цьому оцінка 
фінансових аспектів реалізації програм з інтеграції мігрантів перебуває поза межами даного дослідження, 
авторським колективом оцінюються соціальні ефекти програм з інтеграції іммігрантів. Важливість саме 
соціальної оцінки посилюється тим фактом, що в Україні, як і у більшості країн світу, заходи соціальної політики 
нерідко реалізуються в умовах дефіциту бюджетних ресурсів.

Оцінка соціальної ефективності політики є складнішим завданням порівняно з оцінкою економічної 
ефективності. В якості мірила такої оцінки можуть бути використані ступінь виконання завдань заходу та 
ступінь покращення соціально-економічної ситуації цільової групи в результаті його дії. Оцінка, яка базується 
на визначенні ступеня покращення ситуації в результаті реалізації тих чи інших заходів державної програми, 
передбачає порівняння значень відібраних показників, зафіксованих напередодні впровадження заходів 
програми, із значеннями, зафіксованими на момент оцінки (оцінка може здійснюватися по завершенні реалізації 
програми або на певному етапі для контролю ефективності поточного виконання).
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На жаль, застосування такого підходу можливе лише в умовах наявності систематичної статистичної інформації 
щодо показників, за якими доцільно проводити оцінку. В той же час, рівень інформаційного забезпечення аналізу 
становища іноземців в Україні та рівня їх інтеграції наразі недостатній, систематична інформація по більшості 
необхідних показників – відсутня.

Оцінка соціальної ефективності державних програм шляхом визначення ступеня виконання завдань є 
доцільною в тому разі, якщо в програмі передбачені конкретні кількісні показники (напр., якщо заплановано 
охопити певними заходами конкретну кількість людей або провести конкретну кількість певних заходів).  Державні 
програми, оцінювані в рамках даного проекту, подібних кількісних параметрів не містять. Тому щодо цих програм 
оцінка ступеня виконання теоретично може бути здійснена тільки шляхом констатування фактів здійснення/не 
здійснення відповідних заходів. Але такий підхід не є достатньо раціональним, оскільки до переліку виконаних 
заходів потрапляють як повноцінно виконані, так і ті, котрі виконані лише формально. Розрізнення перших і 
других можливе лише шляхом експертної оцінки, яка має суб’єктивний характер. Періодична оцінка виконання 
програм взагалі не закладена. 

Для оцінки ефективності державних програм інтеграції іммігрантів, враховуючи майже повну відсутність 
необхідних систематичних статистичних даних, пропонується спиратися на ті кількісні показники, які реально 
можуть бути оцінені, виходячи з наявної інформації. У ряді випадків при оцінці ефективності державних 
програм у дослідників по суті немає іншого виходу, як спиратися на результати проведеного опитування. 
Хоча отримані результати не можна вважати репрезентативними для усього контингенту іноземців, однак 
порядок величин основних показників, особливо розрахованих для окремих категорій іноземців, з високою 
ймовірністю відповідає дійсності. Свідченням цьому є дотримання квотного принципу при формуванні вибірки 
та відсутність упередженості у відборі респондентів, зокрема відсутність сильної концентрації представників 
обмеженої кількості груп іноземців за громадянством серед опитаних у кожному з шести регіонів (тобто 
розмаїття представлення осіб різного громадянства у вибірці по кожному регіону виявилося помітно більшим 
від мінімального рівня, визначеного квотами).

Для підвищення релевантності наявних величин відібраних показників доцільно доповнювати дані 
обстеження, проведеного в рамках проекту, даними інших здійснених в Україні опитувань іммігрантів. 
Зокрема мова йде про опитування, здійснені Східно-Європейським інститутом розвитку (2008 р.) та Київським 
міжнародним інститутом соціології (2011 р.). Подібний підхід спирається на науковий принцип, згідно з яким 
у випадку, якщо дані, отримані з різних джерел, дають подібні результати, то це є достатньою підставою 
для висновку щодо релевантності отриманих показників, навіть якщо кожне з цих джерел саме по собі не є 
абсолютно надійним.

Виходячи з основних індикаторів, що застосовуються при оцінці політик з інтеграції для країн-членів 
Європейського Союзу (див. п. 1.1) для кожної із шести сфер експертами в ході дослідження було визначено 
основні показники, які характеризують ступінь інтеграції та їх дискримінації в Україні. Система показників 
включає індикатори, які можуть бути виміряні на основі наявної статистичної інформації або на основі даних, 
збір яких реально налагодити.

1. У сфері доступу отримання громадянства для іммігрантів та біженців
1.1. Відношення кількості скасованих дозволів на постійне проживання у зв’язку з набуттям громадянства 

України до кількості виданих посвідок на постійне проживання. Показує відношення темпів набуття 
громадянства іноземцями до темпів поповнення контингенту осіб, які претендують на отримання 
громадянства. Тобто високе значення показника відображатиме поступове скорочення чисельності осіб, які 
бажають, але ще не отримали громадянство, і навпаки.

1.2.   Відношення кількості біженців, які отримали громадянство України, до кількості осіб, які отримали 
статус біженця. Аналог попереднього показника, застосований до контингенту біженців.

2. У сфері працевлаштування
2.1. Чисельність найманих працівників в розрахунку на одного самозайнятого серед іноземців. Показує 

ступінь залучення іноземців до великих (зазвичай інтернаціональних) трудових колективів, де інтеграція цих 
осіб здійснюється швидше.

2.2. Частка осіб, зайнятих у видах діяльності, у яких заробітна плата є вищою від середньої по економіці, в 
загальній чисельності зайнятих іноземців. Є побічним індикатором матеріального стану іноземців.
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2.3. Відношення кількості іноземців/біженців, працевлаштованих державними центрами зайнятості, 

до кількості іноземців/біженців, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Показує ефективність 
діяльності центрів зайнятості щодо працевлаштування іноземців.
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2.3. Відношення кількості іноземців/біженців, працевлаштованих державними центрами зайнятості, до 
кількості іноземців/біженців, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Показує ефективність діяльності 
центрів зайнятості щодо працевлаштування іноземців.

2.4. Відношення кількості іноземців/біженців, які отримали статус безробітного, до кількості іноземців/
біженців, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Показує можливість набуття іноземцями/біженцями 
статусу безробітного з відповідним рівнем соціального захисту.

2.5. Рівень економічної активності іноземців. Розраховується аналогічно до відповідного показника для усього 
населення – як відношення кількості економічно активних іноземців до чисельності іноземців у віці 15–70 років.

2.6. Рівень безробіття іноземців. Розраховується аналогічно до відповідного показника для усього населення 
як відношення кількості безробітних іноземців до кількості економічно активних іноземців.

3. У сфері доступу до освіти
3.1.Відношення кількості іноземців/біженців, які отримали диплом, що підтверджує знання мови до кількості 

іноземців/біженців, які пройшли курси. Характеризує якість курсів та успішність навчання. 
3.2. Частка осіб, які вільно володіють українською мовою, у загальній чисельності дорослих іноземців. Є 

важливим показником інтеграції та перспектив натуралізації іноземців (відображає рівень виконання однієї з 
умов натуралізації).

3.3. Частка осіб, які вільно володіють українською або російською мовою, у загальній чисельності дорослих 
іноземців. Характеризує можливості спілкування іноземців з місцевим населенням.
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3.4. Відношення кількості визнаних дипломів іноземців про вищу освіту до кількості поданих заявок на 
визнання дипломів. Відображає якість процедури.

3.5. Рівень охоплення дітей іноземців дошкільним навчанням. Відношення кількості дітей іноземців, що 
відвідують дитячий садок, до кількості дітей іноземців дошкільного віку.

3.6. Рівень охоплення дітей іноземців шкільним навчанням. Відношення кількості дітей іноземців, що 
відвідують школу, до кількості дітей іноземців шкільного віку.

4. У сфері доступу до медичного обслуговування
4.1. Частка осіб, які мають медичне страхування. Побічно характеризує доступність медичних послуг.
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4.2. Частка домогосподарств іноземців, у яких хто-небудь із членів протягом останніх 12 місяців при потребі 

не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя, у загальній кількості домогосподарств 
іноземців, у яких хто-небудь із членів потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. 
Характеризує доступність медичної допомоги.

5. У сфері доступу до житла 
5.1. Співвідношення власників нерухомості до не власників нерухомості. Показує забезпеченість іноземців 

житлом.
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5.2. Відношення кількості осіб, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) до 

загальної кількості заявників. Показує можливості держави щодо забезпечення місцями у ПТРБ осіб, які цього 
потребують.

6. У сфері захисту від дискримінації та злочинів ненависті
В якості пропозицій для створення системи збору інформації
6.1. Відношення кількості справ, переданих до суду з кваліфікацією, яка враховує мотив ненависті, до кількості 

заявлених випадків насилля з мотивів ненависті (показує ефективність розслідування таких справ).
6.2. Відношення кількості справ, переданих до суду з кваліфікацією, яка враховує мотив ненависті, до 

кількості закритих справ (із числа заявлених випадків насилля з мотивів ненависті) (характеризує якість роботи 
правоохоронних органів у даній сфері).

6.3. Відношення кількості справ, переданих до суду з кваліфікацією дискримінації, до кількості заявлених 
випадків (показує відсоток справ з відповідною кваліфікацією).

6.4. Відношення кількості справ, переданих до суду з кваліфікацією дискримінації, до кількості закритих 
справ (характеризує якість роботи відповідних держорганів у даній сфері).

 52Див. розділ 1.1 висновки та рекомендації для України щодо покращення програми інтеграції та створення системи збору інформації для 
її періодичного аналізу та проведення оцінки ефективності впровадження програми. 
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Індикатори, розроблені авторами звіту, слід розглядати як показники ефективності державної політики 
у сфері інтеграції іммігрантів в цілому, ніж як показники ефективності конкретних державних програм. У той 
же час, експертами були запропоновані показники, за якими можна було б оцінити ефективність виконання 
кожного заходу.

Отже, існуюча система збору інформації про міграційні процеси не забезпечує дослідників необхідним 
набором показників для повноцінної оцінки ступеню інтеграції іммігрантів та їх дискримінації. Детально у 
розділі 2 буде викладено, яку інформацію варто було б збирати у яких сферах для розробки максимально точних 
показників оцінки ефективності інтеграційної політики.

У рамках дослідження було опитано 300 осіб, по 50 у кожному з шести міст. Однак, квоти по цільовим групам 
повністю витримати не вдалося. Через проблематичність з пошуком респондентів-біженців, вдалося опитати не 
50, як передбачалося, а лише 42 представники цього контингенту. Відповідно представників інших контингентів 
було опитано дещо більше, ніж планувалося: іноземних студентів – 106 осіб, мігрантів-резидентів – 152 особи.

Серед опитаних – майже три чверті чоловіків, відносна більшість (43,4%) ніколи не перебували у шлюбі, дещо 
менше (39,4%) респондентів перебувають у зареєстрованому шлюбі, представників інших груп за шлюбним 
станом небагато. 30,5% респондентів перебувають у віці, молодшому за 25 років – це переважно студенти, ще 
28,1% мають вік 25–34 роки – у цій віковій групі пропорційно представлені всі три категорії іноземців. Лише 
17,3% перебувають у віці 45 років і старше, найстаршому з опитаних – 73 роки.

Біженці в цілому старші за мігрантів-резидентів. Майже половина респондентів мають дітей, найчастіше – 
двох (39,6% від загальної чисельності тих, хто має дітей) або одну дитину (35,3%), рідше – трьох дітей (18%), 
лише окремі респонденти мають по 4-5 дітей. Майже всі діти респондентів мешкають в Україні. Лише 7,5% 
дружин або чоловіків одружених респондентів проживають за межами України, в той же час майже всі батьки, 
брати та сестри опитаних залишилися у країнах походження. Серед батьків чоловіків/дружин респондентів трохи 
більше половини мешкає в Україні – очевидно респонденти, які вказали на це, є одруженими з українськими 
громадянами.

Опитані є вихідцями з 61 країни світу, найбільші групи за громадянством формують представники Узбекистану 
(8,7%), Азербайджану, Сирії, Нігерії (по 7%) та Афганістану (6,3%). Загалом три узагальнені контингенти: громадяни 
країн СНД і Грузії, громадяни країн Азії (без країн СНД) та громадяни країн Африки є практично 
рівночисельними – кожен становить майже третину опитаних, є також окремі представники країн Євросоюзу 
(переважно Польщі) та США.

Трохи більше половини опитаних працюють, майже третина – навчаються, кожен восьмий – не навчається 
і не працює і лише 4,3% – працюють і навчаються. Відносна більшість респондентів (43,1%) мають дозвіл на 
тимчасове перебування, ще понад чверть – дозвіл на постійне проживання, кожен восьмий – статус біженця, 
кожен дев’ятий – довідку про звернення за захистом.

Загальне розуміння опитаних в рамках дослідження респондентів щодо того, як вони розуміють 
дискримінацію, різниться від визначення дискримінації як «коли від українця вимагають хабар у розмірі 1000 
грн., а від іноземця у розмірі 1000 доларів» до «коли твої права порушують через те, що ти іншого кольору чи 
сповідуєш іншу релігію». Загалом аналіз відповідей на питання «як ви розумієте дискримінацію» показує, що 
переважна більшість респондентів розуміє цей термін та проектує випадки дискримінації в першу чергу через 
порушення своїх прав та відрізняє ці ситуації від просто недоброзичливого ставлення.

Однак, з 291 осіб на запитання «чи ви знаєте про існування в Україні закону, що забороняє дискримінацію?» 
лише 70 осіб відповіли «так». Такий низький рівень обізнаності про національне законодавство в сфері захисту 
прав людини свідчить про недовіру до державних органів та небажання звертатися за захистом своїх прав і 
вирішувати проблеми шляхом використання наявних механізмів оскарження. Низький рівень інформування 
мігрантів про можливості захисту прав людини також свідчить про недостатню увагу до цього питання в рамках 
виконання програм з інтеграції.

2. СТАНОВИЩЕ ІММІГРАНТІВ ТА РІВЕНЬ
ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ
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2.1. Доступність громадянства 

2.1.1. Наявні проблеми та фактори впливу

Статус перебування в Україні
Опитані жінки частіше від чоловіків перебувають в Україні на підставі дозволу на постійне проживання (серед 

жінок таких 33,8%, тоді як серед чоловіків – 25,2%). Натомість серед чоловіків вища частка тих, хто має дозвіл на 
тимчасове перебування, працевлаштування, статус біженця або довідку про звернення за захистом.

Більше половини респондентів (57,4%) оформлювали статус перебування в Україні до 2 місяців, зокрема 
42,7% – до 1 місяця. Однак 9,2% опитаних оформлювали дозвіл більше року, а окремі особи – по 6-7 років. 
Тривалість оформлення документів залежить від того, який саме статус перебування отримує особа. Так, статус 
біженця понад 40% опитаних осіб, які його отримали, оформлювали понад рік і ще 27% – від шести місяців до 
року. Натомість довідку про звернення за захистом половина її власників отримала протягом п’яти днів і ще 
майже 20% – протягом 7-14 днів. Основна частина тих, хто має дозвіл на тимчасове проживання, витратили на 
його отримання від місяця до двох місяців (59,6%), а основна частина власників дозволу на постійне 
проживання – від двох до дев’яти місяців (62,9%).

Відносна більшість респондентів (41,1%) зазначили, що у них не було труднощів із оформленням статусу 
перебування. Найчастіше опитані скаржилися на тривалість процедури (39,5% від загалу або понад дві третини 
тих, хто стикався з якими-небудь труднощами) та на необхідність оформлення великої кількості документів 
(16,7% респондентів). Найрідше труднощі виникали у осіб, які оформлювали дозвіл на тимчасове перебування. 
На тривалість процедури найчастіше скаржилися особи, які отримали статус біженця та довідку про звернення 
за захистом. На необхідність оформлення великої кількості документів, а також на необхідність оформлення 
довідок в країні походження дорікали ті, хто перебуває в Україні на основі дозволу на працевлаштування. Високу 
вартість дозволу та безпідставну відмову у його наданні найчастіше згадували власники довідки про звернення 
за захистом.

У переважної більшості опитаних (71,1%) є необхідність продовжувати статус перебування.

Чи розглядають різні категорії мігрантів Україну як країну постійного проживання?
Згідно з результатами опитування іноземців, здійсненого в ході даного дослідження, понад половина з 

них збирається залишитися в Україні на постійне місце проживання, тоді як лише п’ята частина однозначно 
не збирається цього робити (рис. 2.1). У той же час лише 11,6% зазначили постійне проживання як мету свого 
приїзду до України. Це говорить, що більшість з них змінили свою думку на користь того, щоб залишитися в 
країні вже під час перебування. 15,4% респондентів повідомили, що їхні родичі, які проживають в інших країнах, 
збираються переїхати в Україну, у т.ч. 2,6% – що родичі планують переїхати протягом року.

Так

Буде залежати
від обставин

Не визначився

Ні

Рис. 2.1. – Розподіл респондентів за відповідями на питання «Чи збираються вони залишитися в Україні 
на постійне проживання?»

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.
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Ці дані варто порівняти з результатами відповідей на запитання про мету приїзду до України. Найчастіше при 
відповіді на це питання респонденти називали навчання в Україні – 48,9%, серед іноземних студентів цю мету, 
як і слід було очікувати, зазначили майже усі, але й серед біженців таких – 38,1%, серед мігрантів-резидентів – 
15,9%. Частіше громадянство хочуть отримати особи, які прибули в Україну з метою постійного проживання або 
отримання притулку, рідше – прибулі на навчання.

Серед шести міст, у яких проходило опитування, найчастіше така відповідь щодо мети була отримана у 
Сімферополі. Друга за частотою згадування мета приїзду до України – отримання притулку, її назвали 18,1% 
опитаних, найчастіше вона фіксувалася у Харкові та Одесі. Зрозуміло, що таку мету приїзду найчастіше називали 
біженці (59,5% від загальної чисельності контингенту), однак і серед мігрантів-резидентів таких 19,3%. Серед 
інших причин прибуття в Україну: постійне проживання – 13% (найчастіше у Сімферополі), робота – 12,6% 
(найбільше у Києві) та возз’єднання з сім’єю – 7,8% (переважно з Луганську).

Наскільки високою є зацікавленість у отриманні громадянства України?
Бажання отримати громадянство України висловили більшість опитаних іноземців (51,5%). Серед них майже 

порівну тих, хто хотів би отримати громадянство якомога скоріше (23,6%), і тих, хто планує отримати українське 
громадянство у майбутньому (27,9%) (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. – Розподіл респондентів за відповідями на питання
«Чи бажаєте Ви отримати громадянство України?», %

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Найбільше зацікавлені в отриманні громадянства України біженці, серед них громадянами України хочуть 
стати 78,6%, у т.ч. майже половина висловили бажання отримати громадянство якомога скоріше. Отримані 
результати пояснюються цілком зрозумілим бажанням біженців отримати більш постійний статус у країні разом 
із визначеними законом правами. Друге місце посідають мігранти-резиденти (65,1%), найменш зацікавленою 
категорією опитаних у отриманні громадянства є іноземні студенти, що пояснюється метою їхнього перебування 
в Україні. Більшість представників даної групи не бажає отримувати громадянство України. 

Фактори, які впливають на бажання отримати громадянство
Вік. З віком рівень бажання іноземців отримати українське громадянство зростає, при чому чим старшими 

є респонденти, тим більшою мірою вони прагнуть отримати громадянство якомога скоріше. Якщо серед тих, 
хто планує набути громадянство у майбутньому, найбільша частка належить особам 25–34 років (29,6%), то у 
короткостроковій перспективі найчастіше висловлюють бажання стати громадянами України респонденти 35–
44 роки (36,2%).  

За сімейним станом переважають респонденти, які перебувають у шлюбі (53,6%, тоді як серед усіх 
респондентів одружені становлять 39,3%). Частка одружених серед осіб, які бажають отримати громадянство 
якомога скоріше, значно вище – 60,3%. Так само передбачуваними є результати щодо наявності дітей у 
респондентів, які задекларували бажання отримати українське громадянство: 64,2%, при цьому серед тих, хто 
хотів би у короткостроковій перспективі стати громадянином України, три чверті становлять особи з дітьми 
(серед усіх опитаних дітей мають менше половини).

За рівнем освіти переважають іммігранти з вищою освітою (45,7%), другою групою є респонденти з середньою 
освітою (23,8%). Такий самий розподіл за освітнім рівнем спостерігається й у групі з намірами якомога скоріше 
отримати громадянство (48,6% та 21,4% відповідно), й у групі з майбутніми планами (43,2% та 25,9% відповідно). 
Частка осіб з вищою освітою серед бажаючих отримати українське громадянство значно вища, ніж серед усіх 
респондентів, тобто високоосвічені особи є більш схильними до натуралізації, ніж менш освічені.

Категорія респондента Всього
Біженець Студент Мігрант-резидент

Так, якомога скоріше 45,2 5,7 30,2 23,6
Так, у майбутньому 33,3 16 34,9 27,9
Ні 4,8 62,3 19,5 32,7
Важко відповісти 16,7 16 15,4 15,8
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За статусом працевлаштування особливо висока частка бажаючих стати громадянами України серед 
працюючих іноземців (понад 70%).

Рівень володіння державною мовою. Серед бажаючих отримати громадянство України рівень володіння 
українською мовою є помітно вищим, ніж серед усіх опитаних: частка осіб, які володіють українською мовою 
вільно, серед даного контингенту на третину перевищує відповідний показник по всій сукупності опитаних 
(12,8 проти 9,6%). Однак, більшість респондентів, які висловили бажання отримати громадянство України, не 
володіють українською мовою на достатньому рівні: розуміють, але не розмовляють – 46,3%, розуміють майже 
все і можуть висловити свої думки – 25,5%, взагалі не володіють – 15,4%. Курси української мови більше половини 
іммігрантів даної групи не відвідували (63,1%). Натомість 55,3% респондентів даної групи вільно володіють 
російською мовою (серед усіх респондентів таких 47,5%).

На формування бажання отримати громадянство впливають взаємовідносини з місцевим населенням. Так, 
серед іноземців, які планують стати громадянами України, вищою, ніж серед усіх опитаних, є частка тих, хто не 
помічав неприязного ставлення до себе на території України (68 проти 65,5%). Ще вищою є питома вага осіб, які 
не помічали до себе неприязного ставлення, серед тих, хто хотів би отримати громадянство якомога скоріше. 
Переважна більшість осіб даної групи (83%) визначило ставлення до них більшості місцевого населення України 
як дружнє (серед усіх респондентів таких 78,8%). У категорії тих опитуваних, які прагнуть найшвидше отримати 
громадянство, даний показник сягає 86,2%, а на негативне ставлення вказали лише 1,5%. Половина респондентів 
даної групи зазначила, що має близьких друзів серед місцевих мешканців, а ще чверть респондентів вказала на 
товариські стосунки з місцевим населенням.

Лідери більшості національних громад іммігрантів в Україні під час інтерв’ю повідомили, що члени громад 
зацікавлені в отриманні громадянства України. Серед причин незацікавленності варто виділити вимогу відмови 
від власного громадянства, тимчасовий характер перебуваня – навчання, труднощі у пошуку роботи та житла.

Регіональні відмінності. Наприклад понад 50% членів грузинської громади у Львові та Харкові є громадянами 
України, у той час як більшість членів грузинської громади Одеси планує повернутися на Батьківщину і навіть 
передають це бажання своїм дітям. 

Представники африканських спільнот часто стикаються з негативним ставленням, що обумовлює їхню нижчу 
зацікавленість у набутті громадянства України. Про це, зокрема, повідомили лідери цих громад у Одесі, хоча у 
Харкові члени африканської громади зацікавлені в отриманні українського громадянства.

Також протилежних поглядів дотримуються лідери сирійських громад в Україні. За інформацією лідера 
громади у Львові, сирійці не зацікавлені в отриманні українського громадянства і задовольняються правом на 
постійне проживання. Лідер громади з Харкова повідомив про зацікавленість членів в отриманні громадянства 
України, але наголосив на труднощах під час його отримання.

Таким чином, причини незацікавленості в отриманні громадянства України пояснюються регіональними 
особливостями проживання іммігрантів, представленою віковою групою, ситуацією у країні їх походження, 
негативним ставленням до них з боку місцевого населення, а також метою приїзду в Україну (як правило ті, 
хто приїжджає в Україну на навчання або роботу, не прагнуть отримати громадянство).

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Таблиця 2.2. – Розподіл іноземців, які бажають отримати громадянство України, за конкретними 
заходами, здійсненими з цією метою, %

Варіанти відповідей на питання «Чи 
здійснювали Ви конкретні заходи з метою 
набуття громадянства України?»

Бажаючі отримати громадянство України
якомога скоріше у майбутньому разом

Ні, не здійснював 19,2 57,5 41,6
Вивчав нормативно-правові акти з цього 
питання

1,9 5,5 4

Вивчав інформацію в Інтернеті, ЗМІ 3,8 6,8 5,6
Консультувався з юристом, представниками 
громадських організацій

26,9 16,4 20,8

Консультувався з друзями, родичами 7,7 5,5 6,4
Консультувався з працівниками ОВІРу 15,4 5,5 9,6
Почав збирати документи 19,2 2,7 9,6
Інше 5,8 0 2,4
Разом 100 100 100
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На питання про здійснення конкретних заходів з метою набуття громадянства України відповіли 81,7% 
респондентів. З них 41,6% не вживали конкретних дій. Особливо високий відсоток таких осіб у категорії тих, 
хто висловив намір отримати українське громадянство у майбутньому (57,5%). Серед групи респондентів, які 
бажають отримати громадянство України якомога скоріше, 19,2% становлять особи, які не вживали будь-яких 
заходів з цього приводу.

Загальна частка тих, хто задекларував бажання отримати громадянство України і вже почав збирати 
документи, становить лише 9,6%. У групі респондентів, які хотіли б отримати громадянство якомога скоріше, 
відсоток таких осіб вищий (19,2%), що є цілком зрозумілим. Загалом діяльність респондентів у процесі 
отримання громадянства України перебуває на стадії збирання інформації шляхом консультацій або з юристами 
і представниками громадських організацій (20,8%), або з працівниками ОВІРу (9,6%), або з друзями і родичами 
(6,4%). Таким чином, у відповідях на питання про бажання отримати громадянство України іммігранти лише 
висловили свої наміри (табл. 2.2). 

Труднощі при отриманні громадянства України
Оцінка мігрантів
Серед респондентів, які робили конкретні кроки з метою отримати громадянство України, на питання про 

основні труднощі, які виникли при цьому, дали відповідь трохи більше половини осіб. Серед основних труднощів 
найчастіше зазначалися жорсткі законодавчі вимоги, а також необхідність збирати велику кількість документів, 
необхідність їх переоформлення, хабарництво. Лише 12,3% тих, хто відповів на дане питання, зазначили, що 
жодних труднощів при спробі отримати громадянство України вони не мали.

Жорстокі законодавчі
вимоги для
отримання

громадянства

Велика кількість необхідних
документів

Необхідність переоформлення
документів через помилки в них

Жорсткі часові рамки
для подачі документів

Вимагали хабар

Не надавали
необхідну інформацію

Труднощів не було

Інше

Рис. 2.2. – Розподіл респондентів за відповідями на питання «З якими труднощами Ви зіткнулися при 
спробі отримати громадянство України?»

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

На труднощі при отриманні громадянства скаржилися багато лідерів громад іммігрантів, особливо лідери 
громад закавказького та близькосхідного походження в Одесі, Сімферополі, Львові, Харкові. Серед конкретних 
скарг зазначалися необхідність мати значні кошти і відсутність достовірної інформації про процедуру отримання 
громадянства. Деякі лідери іммігрантських громад зізналися, що неможливість отримати громадянство України 
штовхає представників громад на пошуки альтернативних шляхів, передбачених законом, а саме на укладення 
фіктивних шлюбів.

За оцінкою громадських організацій, особи, які мають намір подати клопотання про отримання громадянства 
України, зустрічаються з багатьма перешкодами. Зокрема, як повідомила недержавна організація, яка надає 
правову допомогу мігрантам в АР Крим, службові особи часто вимагають надання разом із клопотаннями 
документів, надання яких не передбачено законом. Наприклад, службові особи вимагають отримання медичної 
страховки, стверджуючи, що ця вимога підкріплена законодавством, що є хибним.

Окрім того, службові особи роблять неякісний переклад імені та прізвища осіб, що призводить до 
неузгодженості даних у різних документах. Також, не узгоджено практику зазначення місця народження в
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документах. Крім того, повідомляється про те, що документи, поданні разом із клопотанням, часто губляться 
територіальними державними органами, і від осіб, що клопотали про отримання громадянства України, 
вимагають повторної подачі документів.

Оцінка поширеності випадків дискримінації
У проведенні аналізу група експертів спиралася на розроблені критерії щодо оцінки політики недискримінації 

у сфері отримання громадянства, представлені Радою Європи:
• доступ до права голосу на місцевому рівні; 
• доступні шляхи отримання громадянства. 

Для України ми спробуємо оцінити доступність шляхів отримання громадянства, враховуючи відсутність 
інформації для оцінки першого індикатора. Заходи щодо розробки кваліфікаційних вимог та порядку визначення 
рівня володіння українською мовою стосуються всіх осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства 
України.

Загалом умови набуття громадянства України є прийнятними для осіб, які мають історичні зв’язки з Україною 
або перебувають у родинних, шлюбних відносинах чи відносинах опікунства з громадянами України. Також 
реальні можливості набуття громадянства законом передбачено для осіб, які отримали статус біженця. Для 
решти мігрантів ці умови досить жорсткі. Згідно з Законом України «Про громадянство України»53 однією з необхідних 
умов набуття громадянства відповідно до статті 9 Закону (тобто внаслідок прийняття до громадянства України – 
це єдиний шлях здобуття громадянства, який не передбачає наявності історичних зв’язків з Україною або 
родинних, шлюбних чи відносин опікунства з українськими громадянами) є отримання дозволу на імміграцію. 
Цей дозвіл згідно з Законом України «Про імміграцію» 54  іноземцям, які не мають зазначених зв’язків з Україною 
або її громадянами, надається в тому разі, якщо вони є діячами науки та культури, імміграція яких відповідає 
інтересам України, або висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною 
для економіки України, або ж здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою 
валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США. 

Таким чином для набуття можливості отримання громадянства іноземцям залишається небагато реальних 
способів: брати шлюб з громадянином України, встановлювати опіку над українським громадянином або ж 
намагатися натуралізуватися як батькам громадянина України після народження дитини на українській території 
(згідно з Законом України «Про громадянство України» така дитина в разі не набуття громадянства своїх батьків 
стає громадянином України).

За інформацією Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, у 2012 р. від іноземців надійшло 15 скарг 
щодо порушення права на набуття громадянства і така сама кількість за 10 місяців 2013 р., що може підтвердити 
твердження про недостатню урегульованість процедури.

Лідери громад національних меншин на питання «Чи були випадки дискримінації в процедурі отримання 
громадянства України?», зазначають, що часто на звернення про надання громадянства члени громад отримують 
відмову з причини, яку вони (громади) характеризують як дискримінацію за етнічним походження. Важливо 
зауважити, що такі відповіді надавали лідери громад, які не є традиційними 55  для України, а сформувалися за 
останні 10-20 років.  

Таким чином, основними проблемами у сфері доступу іноземців до громадянства України є:
• відсутність доступу до інформації про процедуру;
• випадки неякісного перекладу імені та прізвища осіб, що призводить до неузгодженості даних 

осіб у різних документах;
• неузгодженість практики зазначення місця народження в документах;
• жорсткі умови набуття громадянства для більшості мігрантів та складнощі самої процедури 

натуралізації.

53http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
54http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2491-14
55Визначення наведене у Розділі 1.3.
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2.1.2. Чи націлені державні програми на вирішення чинних проблем?

2.1.4. Оцінка стану виконання державних програм

2.1.3. Законодавче забезпечення виконання державних програм

Проаналізовані програми не містять заходів, спрямованих на сприяння натуралізації іноземців або на 
спрощення самої процедури отримання громадянства. Питання набуття мігрантами громадянства України у 
державних програмах обмежуються заходами щодо розробки кваліфікаційних вимог та порядку визначення 
рівня володіння українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України. 

Працівники органів ДМС, опитані в рамках даного проекту, оцінюють процедуру отримання громадянства як 
досить просту, терміни розгляду заяв – як прийнятні, та не бачать необхідності у спрощенні процедури.

У процесі роботи було проведено аналіз чотирьох заходів, передбачених пунктами 2.2 та 2.3 Плану інтеграції 
мігрантів, пунктом 4.4. Плану з інтеграції біженців та пунктом 55 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної 
політики України.

У звітах відсутня інформація про стан виконання заходів з розробки методичних рекомендацій щодо 
визначення рівня володіння українською мовою та встановлення єдиних вимог щодо визначення рівня 
підготовки осіб.

За інформацією громадських організацій, які надають допомогу мігрантам, на практиці особи не проходять 
тестування для оцінювання рівня володіння українською мовою.

На виконання вищезазначених заходів, було прийнято наказ МОНмолодьспорту № 558 від 10.05.2012 р. «Про 
розроблення кваліфікаційних вимог щодо визначення рівня володіння українською мовою до осіб, які подають 
клопотання про прийняття до громадянства України, та відповідних методичних рекомендацій», в якому 
наказується утворити робочу групу з розроблення кваліфікаційних вимог щодо визначення рівня володіння 
українською мовою для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України, та відповідних 
методичних рекомендацій. 

Однак, станом на листопад 2013 р., жодних нормативно-правових актів щодо саме встановлення 
кваліфікаційних вимог чи методичних рекомендацій щодо визначення рівня володіння українською мовою 
для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України, прийнято не було. 

Обидва державні плани заходів щодо інтеграції біженців та мігрантів розроблялися та узгоджувалися 
до прийняття в Україні першого закону, що визначає та забороняє дискримінацію. Хоча визначення закону 
дослівно не згадує жодної групи мігрантів, воно забороняє дискримінацію у всіх сферах за ознакою етнічного 
походження, мови чи релігійних переконань – видимі ознаки за якими різні групи мігрантів можуть стати 
жертвами дискримінації в різних сферах суспільного життя. Закон також не забороняє дискримінацію на основі 
походження чи громадянської приналежності, однак відкритий перелік захищених ознак, який міститься в 
законі, та міжнародні стандарти в цій сфері, залишають можливість такого захисту при практичному застосуванні 
закону.

План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство 
на період до 2020 р. напряму не говорить про заходи щодо забезпечення захисту від дискримінації чи щодо 
попередження можливих проявів дискримінації щодо біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Так 
само як не гарантує рівного ставлення до цих осіб під час їхнього проходження через процедуру отримання 
громадянства. Той факт, що деякі окремі аспекти цієї процедури досі не є врегульованими законодавчо, залишає 
простір якщо не для проявів дискримінації, то принаймні для нерівного поводження. План заходів щодо інтеграції 
мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр. також прямо не передбачає запобіжників дискримінації. 
Цей план не передбачає жодних заходів із навчання державних службовців, ані тем, пов’язаних із запобіганням 
дискримінації, ані будь-яких інших.

Результати проведених інтерв’ю з працівниками центральних органів державної влади в рамках дослідження 
свідчать про відсутність програм навчання з теми попередження дискримінації для держслужбовців, як у сфері 
доступу до громадянства, так і в інших сферах. Лише співробітники офісу Уповноваженого ВР з прав людини 
відзначили необхідність навчання для працівників державних установ щодо попередження дискримінації та 
планують таку роботу на 2014 р. із залученням громадських організацій. 
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Таблиця 2.3. – Оцінка стану виконання державних програм у сфері доступності громадянства

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за якими можна 
було б оцінити ефективність 

виконання

Опрацювати з урахуванням 
міжнародного досвіду 
питання щодо легалізації 
іноземців та осіб без 
громадянства, які 
незаконно перебувають в 
Україні56.

ДМС підготовлено інформаційну довідку про 
проведення міграційної амністії в Росії, Польщі, 
Італії та США, яку надіслано листом від 28.12.2012 р. 
№ 8-18029 на КМУ з пропозицією про зняття цього 
завдання з контролю, як таке, що виконано.
Питання впровадження легалізації залишається 
відкритим.

Наявність/відсутність механізму 
легалізації.
Наявність/відсутність відповідних 
нормативно-правових актів.

Розробити кваліфікаційні 
вимоги до осіб, які подають 
клопотання про прийняття 
до громадянства України, 
та створити систему 
визначення рівня їхнього 
володіння українською 
мовою з урахуванням 
пропозицій Ради Європи57.

МОН створено робочу групу з розробки кваліфікаційних 
вимог до осіб, які подають клопотання про прийняття 
до громадянства України.
ДМС не входить до складу робочої групи.
Захід згідно з Планом мав би бути виконаним протягом 
2011–2012 рр.
Відсутня інформація про проведення засідань робочої 
групи та їхніх результатів, а також про прийняття 
нормативно-правових актів.

Наявність/відсутність 
кваліфікаційних вимог щодо 
поряду визначення рівня 
володіння українською мовою.
Наявність/відсутність відповідних 
нормативно-правових актів.

Розробити кваліфікаційні 
вимоги та порядок 
визначення рівня володіння 
українською мовою 
особами, які подають 
клопотання про прийняття 
до громадянства України58.

Захід  дублю є захід вище, передбачений у Плані 
заходів для інтеграції мігрантів.
Захід згідно з Планом мав би бути виконаним 
протягом 2013 р. 
Відсутня інформація про стан виконання.

Наявність/відсутність 
кваліфікаційних вимог щодо 
поряду визначення рівня 
володіння українською мовою.
Наявність/відсутність відповідних 
нормативно-правових актів.

Розробити методичні 
рекомендації щодо 
визначення рівня володіння 
українською мовою 
особами, які подають 
клопотання про прийняття 
до громадянства України, 
та пропозиції стосовно 
встановлення єдиних вимог 
щодо визначення рівня 
підготовки зазначених 
осіб59  .

Відділом освіти Ківерцівської райдержадміністрації 
створено комісію для визначення рівня освіченості 
дітей іноземців та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні. 
Рівненським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти розроблено методичні 
рекомендації щодо особливостей організації 
навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах дітей-біженців, зокрема тих, які 
розлучені із сім’єю.
Херсонський державний університет підготував 
низку методичних розробок та рекомендацій із 
викладання іноземним громадянам, які навчаються 
на підготовчому відділені і вивчають українську мову, 
які при необхідності без значних зусиль можна 
адаптувати для навчання шукачів притулку, біженців 
та осіб, які потребують додаткового захисту.
Відсутня інформація про результати діяльності комісії 
та розробку методичних рекомендацій на рівні МОН 
для утворення таких комісій в інших установах за 
потреби.
Відсутня інформація чи були наробки двох областей 
передані до МОН для узагальнення та вироблення 
рекомендацій для усіх освітніх закладів, визначених 
для навчання мігрантів та біженців. 

Наявність/відсутність відповідних 
методичних рекомендацій.

56п. 55 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики України.
57п. 2.2. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 рр.
58п. 4.4. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
59п. 2.3. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр.
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60Даних за 2012 р. на момент підготовки звіту немає.
61Розрахунки за даними ДМС.
62Розрахунки за даними ДМС.

2.1.5. Оцінка рівня інтеграції у сфері доступу до громадянства
Для оцінки рівня інтеграції у сфері доступу до громадянства було визначено два показники (див. п. 1.3), які 

показують відношення темпів набуття громадянства іноземцями до темпів поповнення контингенту осіб, які 
претендують на отримання громадянства. Високе значення показника відображатиме поступове скорочення 
чисельності осіб, які бажають, але ще не отримали громадянство, і навпаки, що опосередковано може показувати 
якість процедури та швидкість отримання громадянства.

Показник відношення кількості скасованих дозволів на постійне проживання у зв’язку з набуттям 
громадянства України до кількості виданих посвідок на постійне проживання становив у 2011 р.60 18,3% (на 
4,9 тис. скасованих у зв’язку з набуттям громадянство дозволів припадає 26,6 тис. нових виданих дозволів)61. 
Порівняно з попереднім роком цей показник майже не змінився, порівняно з 2009 р., коли був досягнутий 
максимум – він зменшився майже удвічі. Тобто обсяги набуття громадянства на початку другого десятиліття ХХІ 
ст. є у п’ять-шість разів меншими, ніж обсяги збільшення чисельності осіб, які на це претендують. В результаті 
обсяг контингенту претендентів на громадянство зростає.

Надто низьким у 2011 р. був також показник відношення кількості біженців, які отримали громадянство 
України, до кількості осіб, які отримали статус біженця – 6%, хоча роком раніше цей показник становив 52,6%62. 
Отже, серед біженців, якщо не брати до уваги останній з років, за який маємо дані, «черга» на отримання 
громадянства поступово скорочується. Це не дивно, враховуючи більш сприятливі умови натуралізації для 
біженців.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До законодавства
• Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» та 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію», передбачивши спрощення 
процедури отримання громадянства України іноземними громадянами, які закінчили навчання у ВНЗ України.

• Об’єднати п. 2.2. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр. та п. 4.4. 
Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 р. в одній програмі, уточнити строки виконання.

До виконання Планів заходів 
• Розробити кваліфікаційні вимоги та порядок визначення рівня володіння українською мовою особами, 

які подають клопотання про прийняття до громадянства України, з урахуванням пропозицій Ради Європи на 
виконання пункту 2.2. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр.

• Розробити методичні рекомендації щодо визначення рівня володіння українською мовою особами, які 
подають клопотання про прийняття до громадянства України,та пропозиції стосовно встановлення єдиних 
вимог щодо визначення рівня підготовки зазначених осіб на виконання пункту 2.3. Плану заходів щодо інтеграції 
мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр.

• Доповнити Плани з інтеграції мігрантів та біженців заходами:
-  спрямованими на полегшення процедури отримання громадянства;
- покращення доступу іммігрантів до інформації про процедуру;
- покращення моніторингу процедури для врегулювання неузгодженості даних осіб у різних документах та 
практики зазначення місця народження в документах;

До центральних та місцевих органів виконавчої влади
• Розробити методичні рекомендації щодо навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях 

щодо запобіганню та протидії дискримінації.
• Забезпечити розробку та включення навчальної програми щодо запобігання та протидії дискримінації до 

обов’язкового курсу підвищення кваліфікації співробітників, які працюють над виконанням обох інтеграційних 
планів.

• Розробити систему збору та оцінки скарг на прояви дискримінації у сфері доступу до громадянства.
• Налагодити збір інформації про кількість осіб, які подають клопотання на отримання громадянства 

України, та результати розгляду заяв та визначити установу відповідальну за збір, аналіз та оприлюднення такої 
інформації. Бажано також налагодити збір інформації про розподіл контингентів заявників та отримувачів за 
статтю, віком, країною походження, статусом перебування та регіоном проживання в Україні. Це дозволить 
в перспективі застосовувати показник частки задоволених заяв на прийняття до громадянства України для 
проведення моніторингу та оцінки ефективності державних програм у цій сфері.
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2.2. Зайнятість та доступ до
працевлаштування

2.2.1.Наявні проблеми та фактори впливу

Рівень зайнятості. Серед опитаних мігрантів-резидентів працевлаштованими є 80%, а серед біженців – 76%. 
Цікавим є той факт, що 8% іноземних студентів поєднують роботу з навчанням – такі є в усіх опитаних містах 
окрім Сімферополя. Рівень зайнятості усього населення України, за даними Держстату, становив у 2013 р. 60,3%, 
а рівень зайнятості населення працездатного віку – 67,4%. Існуючі відмінності, однак, не свідчать про високий 
рівень зайнятості мігрантів та біженців, а пояснюються відмінностями у методології збору інформації. Більшість 
лідерів громад мігрантів оцінюють ситуацію у сфері забезпечення мігрантів роботою як нормальну, зазначаючи, 
що все залежить від бажання людини працювати.

Лише 36,2% респондентів працюють за освітою, таких найбільше у Києві та Харкові. Серед біженців 76% 
працюють не за освітою, а серед мігрантів-резидентів це показник становить 42%. З них 32,5% чоловіків та 51,7% 
жінок.  

Загалом, свій матеріальний рівень достатнім вважають 34% опитаних, у той же час 23% говорить, що грошей 
їм вистачає лише на продукти харчування або навіть не вистачає. Серед останньої категорії 40% – біженці і 
26% – мігранти-резиденти. За даними обстеження умов життя домогосподарств (що здійснюється Держстатом 
України), у 2012 р. 49% населення України вважали свої доходи достатніми, натомість понад 40% повідомили, що 
вони постійно відмовляли собі в усьому найнеобхіднішому, крім харчування, або навіть не могли забезпечити 
достатнє харчування63. Порівнювати показники можна лише досить умовно, оскільки опитування мігрантів не 
базувалося на репрезентативній вибірці. Відносно висока самооцінка іноземцями свого матеріального стану 
може бути пов’язана з тим, що вони порівнюють цей стан зі стандартами країн свого походження.

Сфери зайнятості. 38,7% усіх респондентів працюють у торгівельній галузі, 17,8% – у сфері послуг та 16% – на 
будівництві (рис. 2.3). Переважна кількість респондентів працює у сфері торгівлі, особливо великий відсоток 
тут становлять особи віком до 25 років (58,8%). У готельному бізнесі, сільському господарстві і в транспортній 
сфері зайняті, в основному, люди, старші 25 років, а ресторанний бізнес, сфера послуг та будівництво охоплює 
всіх опитаних респондентів. Порівняно із зайнятим населенням України в цілому опитані іноземці більш ніж 
удвічі частіше зайняті у торгівлі та будівництві, у шість разів частіше – в готельному та ресторанному бізнесі, 
натомість в 11 разів рідше – у промисловості та більш, ніж у шість разів рідше – у сільському господарстві. 
Останнє пояснюється тим, що опитування іноземців здійснювалося лише в містах.

Статус зайнятості та професії. Серед іноземців 66,8% є найманими робітниками, 27,1% – самозайнятими 
та 6,1% – роботодавцями. Серед зайнятого населення України за наймом у 2012 р. працювали 81,2%, при 
цьому 17,4% були самозайнятими та один відсоток – роботодавцями64. Тобто, іноземці частіше залучаються 
до підприємницької діяльності, що в першу чергу пов’язано зі складнощами працевлаштування за наймом. 
Найпоширенішими професіями серед респондентів є: інженер, економіст, лікар, кухар, продавець, юрист, 
агроном, фармацевт, педагог, швачка та електрик. Статус найманих робітників найпоширеніший серед осіб 
віком до 34 років (біля 72%), самозайняте населення переважає у віці 35–44 років (36,5%), а роботодавцями є 
особи віком від 45 років і старше (10,8%). 

Офіційне працевлаштування. Лише 39,7% працюючих респондентів працюють офіційно, серед підприємців 
офіційно оформлені 56,5%. Офіційно влаштовані на роботу 34,3% працюючих чоловіків та 63,6% працюючих 
жінок, а офіційний статус підприємця мають 65,2% підприємців чоловічої статті та 31,3% – жіночої. Найвища 
частка офіційно працевлаштованих спостерігається серед осіб віком 35–44 роки (47,6%), а найнижча – серед осіб 
віком до 25 років – 15,4%. У місті Києві спостерігається найвищий відсоток офіційно працевлаштованих мігрантів 
в Україні, тоді як у містах Харків і Львів – найнижчий.

63http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/06_13/zb_sdrd_12.zip 
64http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/07_13/sb_ean_2012.zip
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Ресторанний бізнес
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Промисловість
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Будівництво

Сільске господарство
Транспорт

Рис. 2.3. – Розподіл працюючих іноземців за сферами працевлаштування
Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Стаж роботи в Україні основної частини респондентів становить від двох до десяти років. Стаж роботи дуже 
варіюється в залежності від статті, так, найпоширеніше значення даного показника для чоловіків становить 60 
місяців або п’ять років (10%), а для жінок – 24 місяці або два роки (12,9%). Найбільший стаж роботи в Україні і 
найвищий відсоток тих, хто працює за освітою, зафіксовано серед осіб у віці 35–44 років, а найменше – серед 
молодих людей до 25 років.  

Середній період пошуку роботи респондентами становить близько 12 місяців. Серед усіх, хто шукав роботу, 
29,6% опитаних знайшли її за допомогою земляків і членів своєї громади  (найбільше таких було в Одесі), 28,7% 
знайшли її самостійно (переважно у Києві та Харкові), допомогою родичів скористалися 18,3% мігрантів та 15,5% 
опитаних знайшли роботу за допомогою друзів і знайомих (не земляків). 

Варто звернути увагу, що біженці найчастіше звертаються за допомогою до друзів та членів громади, іноземні 
студенти – до громади, а мігранти-резиденти – шукають роботу самостійно.

Отримані дані неможливо порівняти з даними по Україні у зв’язку з їх відсутністю. Наявні дані щодо середнього 
періоду пошуку роботи безробітними абсолютно неспівставні: в опитуванні це перший пошук роботи в Україні, 
а дані по безробітним відображають період пошуку роботи після настання безробіття. 

Слід відзначити, що лише 15 опитаних при пошуку роботи зверталися за допомогою до Державної служби 
зайнятості, серед них шість біженців, шість мігрантів та три студенти. І лише одна особа була задоволена роботою 
даної служби повністю, а вісім осіб – частково. 

Крім того, 34% опитаних не зверталися до Державної служби зайнятості, оскільки взагалі не знали про таку 
можливість. Найбільше таких осіб було у Львові та Харкові, переважно це мігранти-резиденти. 18,3% просто не 
вірять, що їм там зможуть допомогти. Лише 6,7% у якості причини відмови від послуг ДСЗ вказали на низьку 
заробітну плату запропонованих вакансій.

Працівники Державної служби зайнятості допомогли знайти роботу за спеціальністю двом особам у Києві та 
Сімферополі, три особи отримати іншу кваліфікацію у Харкові та Одесі, у Львові одній особі оформили допомогу 
по безробіттю. Але 10 осіб вказали, що служба зайнятості не допомогла їм знайти роботу, з них шість біженців 
та чотири мігранти.

Що стосується біженців, то 70% опитаних нічого не чули про мобільні ярмарки вакансій та мобільні центри 
зайнятості для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. 27,5% чули про такі заходи і лише один 
біженець, який потрапив до вибіркової сукупності, добре про це знає. 
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Третина контингенту погоджується, що ці ярмарки (центри) відіграють певну позитивну роль у забезпеченні 
біженців роботою, і половина вважає, що діяльність цих ярмарків (центрів) є зовсім марною.

Підприємницька діяльність. Серед офіційно оформлених підприємців кожен третій мігрант-резидент (31%) 
вказував на складність та тривалість процедури отримання дозволу на підприємницьку діяльність.Біженці про 
це не згадували.

Підвищення кваліфікації хотіли б пройти 20% респондентів, при цьому серед них більше біженців (34%), ніж 
мігрантів (17%). Найбажанішими спеціальностями є менеджер, перекладач, кухар, швачка та спеціаліст у сфері 
готельно-ресторанного бізнесу. На питання про бажання пройти підвищення кваліфікації позитивно відповіли 
18,6% опитаних чоловіків та 24,4% жінок. Бажаною спеціальністю перекваліфікації серед чоловіків є менеджмент, 
а серед жінок – лікар-педіатр, спеціаліст у сфері готельно-ресторанного бізнесу, швачка, кухар та перекладач. 

Оцінка поширеності випадків дискримінації
Рада Європи розробила критерії з оцінки недискримінації у сфері економічної залученості мігрантів, які ми 

використаємо для оцінки доступу до працевлаштування.

1. Доступ до працевлаштування для всіх 
1.1. На законодавчому рівні дискримінації з усіх категорій мігрантів зазнають шукачі притулку на шляху 

реалізації права на тимчасове працевлаштування.
1.2. Закон України «Про соціальні послуги» не згадує іноземців та осіб без громадянства серед осіб, яким 

надаються соціальні послуги.
1.3. На рівні підзаконного акту, постанови КМУ № 1417 від 29.12.2009 р., біженці позбавлені можливості 

реалізувати своє право на отримання соціальних послуг, оскільки дана категорія не згадується у постанові.
1.4. Мова також може бути фактором обмеження доступу до послуг з працевлаштування, оскільки 

інформаційні матеріали, розміщені в інформаційні куточках регіональних підрозділів Центрів зайнятості, 
викладені лише українською мовою, і відповідно можуть бути не зрозумілі мігрантам. Це можна пов’язати 
з тим, що 34% опитаних не зверталися до Державної служби зайнятості, оскільки взагалі не знали про 
таку можливість. (Найбільше таких осіб було у Львові та Харкові, і переважно це мігранти-резиденти.) Це 
підтверджує Одеський міський центр зайнятості, який згадує мовний бар’єр як одну з перепон у роботі 
з різними категоріями мігрантів. У якості позитивного кроку слід відзначити наявність у інформаційних 
куточках матеріалів щодо заборони дискримінації в сфері працевлаштування. 

1.5. Неможливість влаштуватися іноземцю на роботу за освітою може бути викликана неможливістю 
врахувати документ про освіту, який особа отримала на батьківщині, якщо документ не пройшов процедуру 
нострифікації на території України, про що також згадує Одеський міський центр зайнятості. Дані опитування 
показують, що це стосується двох третин опитаних, у більшій мірі біженців.

Ці висновки підтверджують співробітники служб зайнятості під час проведених інтерв’ю, вказуючи на 
низку проблем при роботі з мігрантами: мовний бар’єр (неналежний рівень володіння багатьма мігрантами 
українською або російською мовами), неможливість врахування диплому про освіту, отриманого мігрантом 
в країні походження, при підборі роботи, якщо документ не пройшов процедуру нострифікації на території 
України, а також почасти відсутність реєстрації за місцем проживання у мігрантів.

Водночас, згідно даних профільного державного органу, протягом 2013 р. на гарячу лінію державної служби 
зайнятості не надходило скарг від мігрантів на дискримінацію в сфері зайнятості. Це також підтверджується 
даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав з прав людини, де відсутні скарги від іноземних громадян 
на якість послуг Державної служби зайнятості у 2012-2013 рр.

2. Доступ до можливостей працевлаштування в громадському секторі 
Інформація за даним показником не збирається, а отже провести аналіз не є можливим.

3. Доступ до соціального забезпечення та виплат по безробіттю 
3.1. На рівні розроблених планів заходів, для мігрантів-резидентів та іноземних студентів не передбачено 

забезпечення реалізації права на соціальний захист у разі безробіття та опрацювання питання щодо 
доступності банківського кредитування.

3.2.  Законодавство не зазначає, чи іноземці та біженці мають право на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування України на випадок безробіття.
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3.3.  Усім категоріям мігрантів може бути обмежено доступ до реєстрації безробітних, які звертаються за 
сприянням у працевлаштуванні через вимогу надати документи про зареєстроване місце проживання чи 
перебування, передбачену постановою КМУ № 198 від 20.03.2013 р., що веде до неможливості скористатися 
послугами соціального захисту.

3.4.  При застосуванні законодавства виникають труднощі при обчисленні страхового внеску, тому що 
розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу. У випадках, коли біженці та іноземці, які постійно 
проживають в Україні, не сплачували страхові внески, вони не можуть отримати допомогу по безробіттю.

4. Недискримінація при пошуку роботи
45% опитаних вважає, що оплата роботи іноземців ніяк не відрізняється від оплати аналогічної роботи 

громадян України, протилежної думки притримуються 24%, і такій самій кількості було важко дати відповідь. 

За результатами опитування, 65% респондентів погодились та скоріше погодились із твердженням «Іноземцям 
важче знайти роботу, ніж місцевому населенню». При цьому частка тих, хто з цим погоджується, вища серед 
чоловіків – 73%. Це також підтверджують лідери громад мігрантів, наводячи приклади про людей, які можуть 
мати дві вищі освіти або закінчити університет в Україні і все одно працювати на базарі чи на будівництві через 
інший колір шкіри.

64% також погодились або скоріше погодилися із твердженням «Іноземцям важче знайти високооплачувану 
роботу, ніж місцевому населенню», і так само тих, хто поділяє цю думку більше серед чоловіків (76%). Це 
корелює з відповідями про оцінку матеріального стану опитаних, чверті з яких вистачає коштів лише на продукти 
харчування, чи навіть може не вистачати, і 40% з них – біженці.

40% опитаних погодилися та скоріше погодилися із твердженням що «Іноземцям складніше здійснювати 
підприємницьку діяльність, ніж місцевому населенню» з переважанням відповідей серед чоловіків (74%).

З огляду на переважання думки чоловіків щодо проявів дискримінації можемо зробити висновок, що 
жінки через культурні або інші особливості не працюють, і відповідно менше стикаються з дискримінаційним 
ставленням при пошуку роботи.

За інформацією УВКБ ООН, визнані біженці можуть отримати статус безробітного лише якщо вони молодші 35 
років. Інші біженці не мають доступу до допомоги по безробіттю, тому можна говорити про вікову дискримінацію. 

За інформацією, наданою центрами зайнятості у мм. Одесі та Львові, послуги центрів зайнятості надаються 
усім незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання мови та інших ознак.

На думку Львівського обласного центру зайнятості, не є доцільним розробляти окремі методичні рекомендації 
для працівники служб зайнятості по роботі з іноземцями, оскільки «служба зайнятості є соціальною службою і 
не може надавати переваги одній категорії громадян над іншою».

Регіональні відмінності за оцінками лідерів громад
Лідери громад мігрантів Луганська відзначають відсутність проявів дискримінації під час працевлаштування 

та повідомлень від членів громади про такі випадки. Низький рівень працевлаштування та зарплати пов’язують 
в першу чергу із загальним низьким рівнем цих показників по області, недостатньою кількістю робочих місць та 
труднощами, пов’язаним із документами.

У Києві двоє з п’ятьох опитаних лідерів громад ствердно відповіли на запитання про наявність дискримінації 
щодо членів громад під час працевлаштування саме за етнічним походженням. Двоє інших зазначили, що 
переважна більшість працює в приватному секторі та є підприємцями. Окремо відзначали відсутність механізму 
ефективного оскарження дискримінації під час працевлаштування.

У Сімферополі не було відзначено проявів дискримінації, багато членів різних опитаних громад займаються 
підприємницькою діяльність та допомагають одне одному у працевлаштуванні. 

У Львові двоє з опитаних повідомили про прояви дискримінації під час працевлаштування, ще один лідер 
громади відповів, що більшість членів громади є підприємцями.

В Одесі всі опитані лідери відзначили проблеми із працевлаштування, часто пов’язані із етнічним походженням, 
що змушує членів громади працювати на низько оплачуваних роботах, чи допомагати один одному із 
працевлаштуванням за можливості. Особливо вразливими через етнічну дискримінацію себе вважають члени 
африканської громади.
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У Харкові був один задокументований громадою випадок, коли особу не взяли на роботу саме через те, 
що він був біженцем. Важливо відзначити, що частіше про дискримінацію говорять представники меншин 
нетрадиційних мігрантів (африканці, сирійці, тощо), більш захищеними себе вважають традиційні меншини, що 
історично проживають в Україні, мають кращу ситуацію із документами та більш стабільні в матеріальному плані 
громади, де члени громади намагаються розвивати підприємництво та допомагати один одному.   

2.2.2. Чи державні програми націлені на вирішення чинних проблем?
Держані програми містять заходи спрямовані на:

• узгодження законодавства у сфері працевлаштування;
• удосконалення механізму визначення квот для іммігрантів; 
• забезпечення постійної актуалізації загальнодержавної бази вакансій державної служби зайнятості; 
• сприяння працевлаштуванню біженців; 
• забезпеченню реалізації прав біженців на соціальний захист у разі безробіття;
• сприяння працевлаштуванню біженців у сільській місцевості;
• започаткування діяльності мобільного центру зайнятості; 
• створення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;
• забезпечення доступності банківського кредитування для біженців з метою відкриття власної справи; 
• просвітницьку роботу з працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;
• можливості легального працевлаштування на період навчання іноземних студентів вищих навчальних 

закладів, які навчаються в Україні, на умовах тимчасової зайнятості.

Отже, державні програми націлені на сприяння працевлаштуванню, але переважно біженців. Так, виявлена 
при опитування проблема низької поінформованості мігрантів-резидентів про послуги з працевлаштування, ніяк 
не врахована у відповідному плані заходів. Однак, заходи, що стосуються сприяння працевлаштуванню студентів, 
включено до програм з формулюванням, яке починається зі слів «опрацювати питання», що практично не 
зобов’язує державні органи до конкретних дій у цьому напрямі. Разом із тим, заходів, спрямованих на сприяння 
підприємницькій діяльності мігрантів, проаналізовані державні програми не містять.

Фахівці Державної служби зайнятості вважають недоцільним запровадження системи надання патентів на 
працевлаштування безпосередньо мігрантам, подібної до запровадженої в Російській Федерації. Більшість 
опитаних державних службовців погоджуються із необхідністю сприяти тимчасовому працевлаштуванню 
іноземних студентів, проте на сьогодні можливості їх офіційного працевлаштування фактично відсутні.

2.2.3. Законодавче забезпечення виконання державних програм 
Питання зайнятості іноземців регулюються Законами України «Про зайнятість населення», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття».

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», іноземцям, які постійно проживають в Україні, 
та біженцям не треба отримувати дозвіл на працю в Україні для реалізації доступу до працевлаштування65. Це 
також узгоджено із постановою КМУ № 437 від 27.05.2013 р. «Питання видачі, продовження дії та анулювання 
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»66. Лише іноземці, що прибули на тимчасове

Таким чином, основними проблемами у сфері доступу іноземців до зайнятості є низький рівень офіційного 
працевлаштування, труднощі з оформленням дозволу на підприємницьку діяльність та низька обізнаність 
про послуги, які надає Державна служба зайнятості, особливо серед мігрантів-резидентів. Окрім того, 
мігранти часто скаржаться на те, що їм загалом значно важче знайти роботу, зокрема високооплачувану, 
ніж місцевому населенню. На законодавчому рівні шукачі притулку обмежені у реалізації права на тимчасове 
працевлаштування, іноземці, особи без громадянства та біженці не згадуються серед осіб, яким надаються 
соціальні послуги. Не врегульоване питання соціального захисту та страхування імігрантів. Мовний бар’єр та 
відсутність реєстрації за місцем проживання є реальною перепоною в отриманні послуг з працевлаштування. 
Біженці також стикаються з неможливість влаштуватися на роботу за освітою через неможливість 
врахувати документ про освіту, який особа отримала на батьківщині, якщо документ не пройшов процедуру 
нострифікації на території України.

65п. 1,2 ч. 6 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення».
66п. 3 Постанови КМУ № 437 від 27.05.2013 р.  «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства».
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проживання, мають отримувати дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства67. Для 
працевлаштування мігрантів держава надає ті ж самі соціальні послуги, як і для громадян України, включаючи 
консультаційні та інформаційні послуги, підбір роботи, послуги з профнавчання та профорієнтації, можливість 
започаткування власної справи. 

Щодо іноземних студентів та інших іноземців, які не мають дозволу на постійне проживання, статусу біженця 
або довідки про звернення за захистом, то вони можуть бути працевлаштовані лише за дозволом на використання 
праці іноземців. Цей дозвіл видається не самим іноземцям, а вітчизняним роботодавцям за умови, що в Україні 
(регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідну роботу.

На виконання державних програм було прийнято низку законодавчих актів, зокрема:
1. Постанова КМУ № 437 від 27.05.2013 р. «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства», яка встановлює, що дозвіл на застосування праці 
іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення 
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видається на строк дії довідки 
про звернення за захистом в Україні, але не більш як на один рік. Дія дозволу може бути продовжена у разі 
продовження дії такої довідки68. Хоча законодавство сформульовано таким чином, що нібито строки дії дозволу 
на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства є узгодженими із строками дії довідки  про звернення 
за захистом в Україні, як повідомляє «ХАЙЕС Інкорпорейтед», на практиці такі норми можуть слугувати значними 
перепонами на шляху реалізації права шукачів притулку на тимчасове працевлаштування. Слід також зауважити, 
що довідка про звернення за захистом в Україні продовжується, якщо особа оскаржує рішення про відмову в 
наданні статусу біженця. Найчастіше оскарження затягується на строк довше ніж один рік69. Той факт, що дозвіл 
на використання праці не може бути продовжено довше, ніж на один рік, може призвести до ситуації, коли 
шукач притулку буде позбавлений доступу до працевлаштування через неможливість продовжити дозвіл на 
працевлаштування, як повідомляє «ХАЙЕС Інкорпорейтед».

2. Наказ МВС України №681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для 
оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання»70. Наказ встановлює, що 
право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають іноземці та особи без громадянства, які відповідно 
до закону прибули в Україну для працевлаштування71, і що серед документів для отримання посвідки на тимчасове 
проживання вищезазначена категорія іноземців має подати оригінал (після пред’явлення повертається) та 
копію дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого територіальним органом 
Державної служби зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя72.

3. Постанова КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення та видачі 
посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їхніх бланків та 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983», яка встановлює строк дії 
посвідки на тимчасове проживання – один рік – із можливістю його продовження щоразу на один рік73. Цей строк 
узгоджено із строком дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Дозвіл видається на 
строк не більш як на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжена на той самий строк74.

67ч. 4 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
68п. 20 постанови КМУ № 437 від 27.05.2013 р. «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства».
69ч. 13 ст. 10  Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
70http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1335-13
71п. 3.1. Наказу МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки 
на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання».
72п. 3.3. наказу МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на 
постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання».
73п. 10 постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне 
проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 грудня 2002 р. № 1983».
74п. 18 постанови КМУ № 437 від 27.05.2013 р. «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства».
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4. Постанова КМУ № 198 від 20.12.2013 р. «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних 
та ведення обліку осіб, які шукають роботу», визначає, що для реєстрації безробітними іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують 
додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на 
імміграцію, повинні подати посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує 
додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист75. Хоча реєстрація безробітних, які звертаються 
за сприянням у працевлаштуванні (далі – реєстрація), проводиться територіальним органом незалежно від 
зареєстрованого місця проживання чи перебування.

5. Наказ Мінсоцполітики України № 74 від 21.02.2013 р. «Про затвердження Порядку забезпечення 
надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження 
підприємницької діяльності».

6. Наказ Мінсоцполітики України № 2 від 03.01.2013 р. «Про затвердження Порядку надання територіальними 
органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 
послуг з професійної орієнтації осіб».

Відповідно до чинного законодавства біженці, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають 
в Україні, мають доступ до сприяння працевлаштуванню та забезпечення реалізації їхніх прав на соціальний 
захист у разі безробіття за умови їх реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості. Однак, 
іноземні студенти та іноземці, які тимчасово проживають в Україні, за загальним правилом позбавлені доступу 
до таких послуг. Така нерівність не є доцільною. Отже, має бути запроваджено порядок доступу іноземних 
студентів та іноземців, які тимчасово проживають в Україні, до сприяння працевлаштуванню.

Труднощі при отриманні допомоги по безробіттю біженцями та іноземцями, які постійно 
проживають в Україні, виникають при обчисленні страхового внеску, тому що розміри соціальних 
виплат залежать від страхового стажу. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа 
підлягала страхуванню на випадок безробіття, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем 
страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок, крім окремих випадків, передбачених 
законодавством76. Страховий стаж обчислюється в роках підсумовуванням повністю відпрацьованих 
місяців, за які сплачено страхові внески в установленому розмірі, та періодів, які включаються або 
прирівнюються до страхового стажу відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому 
числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності77.

У випадках, коли біженці та іноземці, які постійно проживають в Україні, не сплачували страхові 
внески, вони не можуть отримати допомогу по безробіттю.

2.2.4. Оцінка стану виконання державних програм

У процесі роботи було проведено аналіз дванадцяти заходів передбачених пунктами п.1 Плану 
інтеграції мігрантів, пунктів 1, 2.12, 6.5, 6.7, 7.2, 8.5, 11.2, 11.3 Плану з інтеграції біженців та пунктів 18, 
60,61 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики України.

75абз. 7 п.3 постанови КМУ № 198 від 20.12.2013 р. «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку 
осіб, які шукають роботу».
76ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
77Див. наказ Міністерства праці та соціальної політики N 307 від 20.11.2000 р. «Про затвердження Порядку надання допомоги по 
безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності».
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78п. 1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
79п. 1.1. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр.
80п. 60 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики.
81п. 18 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики.

Таблиця 2.4. Оцінка стану виконання державних програм у сфері доступності доступу до 
працевлаштування

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  якими  
можна  було  б оцінити 
ефективність виконання 

заходу
Розробити законопроекти про 
внесення змін до законодавчих актів 
з питань праці з метою гармонізації 
національного законодавства з 
міжнародними стандартами у 
сфері притулку, захисту біженців та 
осіб, які потребують додаткового 
захисту78.

Перелік прийнятих нормативно-
правових актів (див. розділ 2.2.3).

Наявність/відсутність 
розроблених 
законопроектів.
Наявність/відсутність
експертного висновку 
про відповідність 
міжнародним 
стандартам.

Провести аналіз узгодженості 
законодавства у сфері праці, освіти, 
охорони здоров’я, соціального 
забезпечення, міграції та у разі 
потреби внести Кабінетові Міністрів 
України проекти відповідних 
нормативно-правових актів79.

Перелік прийнятих нормативно-
правових актів (див. розділ 2.2.3).

Наявність/відсутність 
експертного висновку.

Удосконалити механізм 
визначення квот для іммігрантів, 
зокрема шляхом проведення на 
регулярній основі консультацій 
з роботодавцями, визначення 
потреб ринку праці, активізації 
участі місцевих органів виконавчої 
влади80.

У 2013 р. ДМС забезпечило розробку 
проекту розпорядження КМУ «Про 
встановлення квоти імміграції на 
2013 р.»
У звіті відсутня інформація щодо 
того, чи мали місце консультації 
з роботодавцями, взаємодія з 
місцевими органами виконавчої 
влади при визначенні квот, також 
не зрозуміло, чим новий механізм 
визначення квот є удосконаленим.

Наявність/відсутність 
удосконаленого 
механізму визначення 
квот.

Забезпечити постійну актуалізацію 
загальнодержавної бази вакансій 
Державної служби зайнятості з 
можливістю доступу населення 
до відповідної інформації через 
Інтернет81.

Усі регіональні підрозділи містять 
інформаційні куточки, наповнені 
необхідними для пошукачів роботи 
інформаційними матеріалами, 
серед яких вивішено для 
ознайомлення матеріали щодо 
заборони дискримінації в сфері 
працевлаштування. 
Відсутня інформація чи матеріали, 
перекладені на мови, зрозумілі для 
мігрантів.

Кількість відвідувань 
бази через Інтернет.
Доступність інформації 
іншими мовами.
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Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  якими  
можна  було  б оцінити 
ефективність виконання 

заходу
Забезпечити взаємодію адміністра-
цій пунктів тимчасового розміщен-
ня біженців та відповідних центрів 
зайнятості щодо започаткування 
діяльності мобільного центру 
зайнятості з інформування біженців 
та осіб, які потребують додаткового 
захисту, про вакансії в регіоні82.

Міні-ярмарок вакансій проводився 
декілька разів у Одесі та Закарпатті у 
партнерстві з ПТРБ та УВКБ ООН.
У ярмарку в Одесі взяли участь 35 
біженців з Афганістану та країн 
Африки.

Фахівці Одеського міського центру 
зайнятості повідомляють, що багато 
біженців згодні стати до роботи 
згідно запропонованих вакансій. 
Загалом випадки влаштування 
біженців на різні роботи є, але 
зазвичай надовго біженці на цих 
роботах не затримуються.

Наявність/відсутність 
взаємодії адміністрацій 
пунктів тимчасового 
розміщення біженців 
та відповідних 
центрів зайнятості, 
яка регулюється 
нормативно-правовим 
актом.

Опрацювати питання щодо сприяння 
добровільному розселенню та 
працевлаштуванню біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, 
в сільській місцевості83.

Звіт про виконання відсутній. Кількість біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, 
розселених в сільській 
місцевості.
Кількість біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, 
працевлаштованих в 
сільській місцевості.

Опрацювати питання щодо 
доступності банківського 
кредитування для біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, 
з метою відкриття власної справи84.

Звіт про виконання відсутній. Кількість біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, які 
отримали банківський 
кредит з метою 
відкриття власної 
справи.

Сприяти працевлаштуванню 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, що 
зареєстровані в установленому 
порядку в Державній службі 
зайнятості, з урахуванням їхнього 
професійного досвіду та освітньо-
кваліфікаційного рівня85.

Працевлаштовано 5 іноземців у 
Донецькій області та 18 біженців у 
м. Одеса.

Кількість біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, 
працевлаштованих за 
допомогою служби 
зайнятості.

82п. 2.12. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
83п. 6.5. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додатковогозахисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
84п. 6.7. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додатковогозахисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
85п. 11.2. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додатковогоз ахисту, в українське суспільство на період до 2020 р.



45       Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  якими  
можна  було  б оцінити 
ефективність виконання 

заходу
Сприяти забезпеченню реа-
лізації прав біженців та осіб, 
які потребують додаткового 
захисту, на соціальний за-
хист у разі безробіття86.

Станом на початок 2013 р. на обліку в 
Державній службі зайнятості перебувало 
4 біженця, з яких 2 особам надано статус 
безробітного.
6 біженців отримують пенсію у Львові.
Надання представникам цільової групи 
статусу безробітного є неефективним, 
оскільки ці особи зазвичай не мають 
достатнього страхового стажу, більш 
ефективним буде направлення цих осіб на 
підвищення кваліфікації, перекваліфікацію, 
залучення їх до громадських робіт.

Кількість біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, 
направлених на 
підвищення кваліфікації, 
перекваліфікацію, 
залучених до 
громадських робіт.

Утворити в установленому 
порядку центри соціальної 
інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового 
захисту, в мм. Києві, Харкові, 
Вінниці87.

Звіт про виконання відсутній. Кількість центрів 
соціальної інтеграції 
біженців та осіб, які 
потребують додаткового 
захисту.
Кількість осіб, охоплених 
заходами цих центрів.

Опрацювати питання щодо 
можливості легального пра-
цевлаштування на період 
навчання іноземних студен-
тів вищих навчальних закла-
дів, які навчаються в Україні, 
на умовах тимчасової зайня-
тості88.

Територіальні органи виконавчої влади 20 
областей надіслали пропозиції до Мінсоц-
політики, включаючи пропозиції змін до за-
конодавства.
Лише студенти з Канади можуть працювати 
на території України без отримання відпо-
відного дозволу на працевлаштування
Відсутній документ Мінсоцполітики щодо 
аналізу наданих пропозицій та пропозицій 
щодо запровадження можливості легально-
го працевлаштування.

Кількість іноземних сту-
дентів, легально працев-
лаштованих на період 
навчання на умовах тим-
часової зайнятості.

Провести просвітницьку 
роботу з працевлаштування 
біженців та осіб, які 
потребують додаткового 
захисту89.

Запроваджено інформаційно-
консультаційну гарячу лінію.
Проведено 3275 інформаційно-
консультаційних заходів.
Висвітлення діяльності у друкованих 
виданнях та ТБ.
У звіті відсутня інформація, наскільки 
цільова група обізнана та користується 
гарячою лінією і скільки із перерахованих 
заходів націлені саме на біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту.

Кількість звернень 
на «гарячу лінію» від 
представників цільової 
групи. 
Кількість представників 
цільової групи для яких 
були проведені семінари 
та виїзні заходи.
Кількість представників 
цільової групи, 
охоплених публікаціями 
та ТБ програмами.

86п. 11.3. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
87п. 7.2. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
88п. 61 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики.89
89п. 8.5. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
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2.2.5. Оцінка рівня інтеграції

Для оцінки сучасного стану інтеграції у сфері зайнятості було визначено два показники (див. п. 1.3).
Показник чисельності найманих працівників в розрахунку на одного самозайнятого серед іноземців 

згідно з даними опитування, проведеного в рамках даного проекту, становив 2,5. Це менше за показник 
для зайнятого населення по Україні в цілому (4 у 2012 р.), що побічно свідчить про низьку частоту залучення 
мігрантів до багаточисельних трудових колективів. Частка іноземців, зайнятих у видах діяльності, де заробітна 
плата є вищою від середньої по економіці, в загальній чисельності зайнятих іноземців за даними здійсненого 
опитування становила 23,3%. За даними опитування «Думки та погляди національних меншин України», 
проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Інституту прав людини і 
запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС)90 у 2011 р. (в ході цього дослідження були опитані як іноземці, 
так і натуралізовані мігранти), цей показник становив 14,1%. У будь-якому випадку показник є невисоким. Отже, 
ступінь інтегрованості мігрантів на ринку праці залишається низьким.

Більш адекватна оцінка рівня інтеграції іноземців на ринку праці потребує налагодження збору інформації, 
необхідної для розрахунку таких показників:

• відношення кількості іноземців/біженців, працевлаштованих державними центрами зайнятості, до 
кількості іноземців/біженців, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні; 

• відношення кількості іноземців/біженців, які отримали статус безробітного, до кількості іноземців/
біженців, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні; 

• рівень економічної активності іноземців;
• рівень безробіття іноземців.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До законодавства

• Узгодити наказ Мінсоцполітики № 135 «Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на 
використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» із постановою КМУ № 437 «Питання 
видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

• Внести зміни до постанови КМУ № 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства», виключивши іноземців чи осіб без громадянства, 
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, із переліку осіб, які мають отримувати дозволи на 
застосування на конкретних посадах праці.

• Визначити процедуру отримання допомоги із безробіття біженцям та іноземцям, які постійно 
проживають в Україні, з урахуванням їхньої можливості не оплачування страхового стажу до реєстрації 
безробітним на виконання пункту 11.3. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.

• Внести зміни до Закону України «Про соціальні послуги» та пов’язаних із ним підзаконних актів з метою 
гарантування біженцям доступу до соціальних послуг.

• Внести зміни до проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр 
соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби 
України» з метою гарантування доступу всіх категорій іммігрантів до послуг Центрів соціальної інтеграції.

До виконання Планів заходів 
• Передбачити розробку механізму сприяння працевлаштуванню іноземних студентів та іноземців, 

які тимчасово проживають в Україні. Зокрема встановити пільгові умови для отримання іноземними 
студентами та особами без громадянства дозволу на тимчасове працевлаштування та розробити механізми 
отримання іноземцями-випускниками вищих навчальних закладів України дозволів на перебування та 
працевлаштування в разі готовності українського працедавця надати їм робоче місце відповідно до набутої 
спеціальності згідно з пунктом 61 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики.

• Запровадити спрощену процедуру працевлаштування в Україні іноземців, необхідних економіці країни, 
передовсім висококваліфікованих. Звільнити фахівців такого рівня від необхідності отримання дозволу на 
працевлаштування в Україні.

90http://www.ihrpex.org
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• Спростити процедуру працевлаштування для іноземців, які прибули в Україну у порядку, що не потребує 
отримання візи з відповідним внесенням змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства». Перейти від процедури надання дозволу роботодавцю на найм іноземної робочої сили 
до надання дозволу іноземцю на працевлаштування в країні. Перелік документів на надання дозволу слід 
обмежити заявою; двома кольоровими фотокартками розміром 3,5 x 4,5 см; квитанцією про внесення плати 
в бюджет держави за розгляд заяви (у розмірі 250 грн. за 90 днів); копією сторінок паспортного документа 
іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані із перекладом на державну мову, завіреним нотаріально.

• Розглянути можливість замість надання статусу безробітного направляти біженців на підвищення 
кваліфікації, перекваліфікацію, залучення їх до громадських робіт.

• Запровадити систему патентування видів діяльності, пов’язаних із роботою у домогосподарствах 
(нянями, прибиральниками, садівниками тощо) для мігрантів-резидентів.

До центральних та місцевих органів виконавчої влади
• Розробити систему збору та оцінки скарг на прояви дискримінації у сфері доступу до працевлаштування 

і передбачати інформування іммігрантів про наявність такої системи.
• Розробити методичні рекомендації щодо навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях 

щодо запобігання та протидії дискримінації в сфері зайнятості.
• Забезпечити включення програми щодо запобігання та протидії дискримінації в сфері зайнятості 

до обов’язкового курсу підвищення кваліфікації співробітників, які працюють над виконанням обох 
інтеграційних планів.

• Державній службі зайнятості налагодити збір інформації про кількість іноземців/біженців, які 
звертаються за допомогою у працевлаштуванні до центрів зайнятості (облік безробітних в розрізі 
громадянства). Це дозволить у перспективі розширити перелік показників для оцінки ефективності 
державних програм у цій сфері.

• Запровадити опитування щодо становища іноземців (можуть бути здійснені після проведення 
наступного перепису населення).
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2.3. Доступ до освіти

2.3.1. Наявні проблеми та фактори впливу
Освіта є одним із головних чинників для швидкої інтеграції мігрантів в українське суспільство. Наявність 

високого рівня освіти підвищує шанси отримання більш престижного робочого місця з гідною заробітною 
платою. За результатами опитування іноземців в шести містах України маємо таку ситуацію щодо рівня освіти 
респондентів. Відносна більшість респондентів має вищу освіту – 32,5% опитаних, 31,8% респондентів мають 
незакінчену вищу освіту, середню спеціальну освіту отримали 11,3% опитаних, 21,9% мають середню освіту. 
Серед опитаних іноземців майже не зустрічається осіб, які мають лише початкову освіту або не мають освіти (рис. 
2.4). Рівень освіти респондентів є доволі високим: за даними Держстату, серед усього населення України віком 
15 років і старше повну вищу освіту мають (станом на 2012 р.) лише 22,2%, а вищу освіту усіх видів (включаючи 
середню спеціальну) – 43,6%. Натомість відносна більшість має середню освіту – 41,2%

Середня

Середня
спеціальна

Незакінчена вища

Вища

Науковий ступінь
Не маю освіти Початкова

Рис. 2.4. Розподіл іноземців за рівнем освіти
Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Лідери громад підтверджують, що майже всі іноземці мають вищу освіту або найближчим часом її отримають, 
деякі особи мають по дві вищі освіти.

Потреба у визнанні іноземного диплому про вищу освіту та науковий ступінь в Україні виникала лише у 
13,1% респондентів. Таких найбільше серед тих, хто навчається, і особливо – серед тих, хто навчається та працює 
(табл. 2.5). Серед біженців таких 12%, серед студентів – 21%, і серед мігрантів-резидентів – 8%.
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Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Серед тих, хто працює за освітою у 18,9% виникала потреба у визнанні диплому. Серед тих, хто працює не за 
освітою, 5,9% респондентів намагалися визнати свій диплом в Україні. Визнання диплому потребували іноземці 
таких професій: агроном, біолог, лікарі, інженери, механіки, економісти, педагоги та перекладачі.

Лідери громад під час інтерв’ю повідомили, що у більшості членів громад не виникало труднощів у визнанні 
іноземних дипломів, але всі мають скласти додатковий тест-підтвердження диплому. Багато іммігрантів 
приїздять в Україну для здобуття освіти або підвищення кваліфікації, особливо у медичній сфері. Але є частина 
людей, які стикнулись з такими труднощами, як велика академічна різниця, тривалість процедури, яка, на думку 
низки респондентів, є значною. 

Рівень обізнаності з процедурою визнання диплому
Серед респондентів, у яких була потреба у визнанні диплому, отриманого в іншій країні, 81,8% були обізнані з 

даною процедурою. Серед усіх, хто дав відповідь на дане питання, обізнаних з процедурою визнання дипломів 
було 48,4%. До державних органів звернулось 60,6% респондентів, які потребували визнання диплому. 

Наявні труднощі
Із тих, хто звернувся, 70% зіткнулися з такими труднощами:

• процедура визнання є тяжкою та заплутаною. 
• необхідністю витрат значних коштів,
• складнощі в отриманні інформації,
• необхідність складати додаткові іспити. 

Думка іммігрантів. Усі лідери громад зійшлись на думці, що є потреба у створені єдиної системи визнання 
дипломів в Україні, потрібно удосконалити законодавчу базу і створити окрему державну структуру, яка 
буде мати представництво у кожному місті України.

Рівень володіння державною мовою
Сьогодні для мігрантів гострою є мовна проблема.Чимало іноземців мають недостатній або поганий рівень 

володіння українською чи російською мовою. Це викликає труднощі при здобутті освіти, при працевлаштуванні, 
при повсякденному спілкуванні з громадянами України, а також є великою перешкодою до швидкої інтеграції в 
українське суспільство. 

На жаль, незначна частина іноземців, а саме десята частина за даними опитування, вільно володіє українською 
мовою, крім того кожен п’ятий її розуміє і може висловлювати свої думки, відносна більшість – розуміють, але 
не можуть говорити, зовсім не розуміють українську мову близько чверті респондентів. Ситуація зі знанням 
російської мови у іноземців є дещо кращою (табл. 2.6).

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Таблиця 2.5 – Комбінований розподіл респондентів за відповідями на питання «Чим Ви займаєтеся» та 
«Чи виникала у Вас потреба у визнанні Вашого іноземного диплому про вищу освіту або науковий ступінь

в Україні?», %

Таблиця 2.6 Рівень володіння іноземцями українською та російською мовами, %

Чим Ви займаєтесь? Виникала у Вас потреба у визнанні Вашого іноземного 
диплому про вищу освіту або науковий ступінь в 
Україні?

Всього

Так Ні
Навчаюсь у ВНЗ 19,7 80,3 100
Працюю 8,3 91,7 100
Не навчаюсь і не працюю 7,1 92,9 100
Навчаюсь та працюю 38,5 61,5 100

Українська мова Російська мова
Вільно володію 9,6 47,5
Розумію майже все і можу висловити свої думки 21,2 39
Розумію, але не можу говорити 45,1 9,5
Не володію 24,2 4,1
Всього 100 100
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Лідери громад мігрантів зазначають, що іноземці, які не володіють українською мовою, постійно стикаються 
з проблемами при вивченні законодавчої бази України та при заповненні документації державною мовою. 
За їхніми оцінками, більшість членів громад володіє російською мовою, тому що мігранти старшого віку вже 
давно вивчили її. Окрім того більшість українців у великих містах розмовляють російською, й іммігранти 
швидше вивчають її. Рівень володіння українською мовою у мігрантів невисокий, багато хто її розуміє, але 
говорити їм  дуже важко. Серед молодих мігрантів рівень знань української мови вищий. Ті члени громади, які 
обіймають адміністративні посади, вивчили українську мову та спілкуються нею. Найчастіше українську мову 
використовують при написанні заяв або декларацій про доходи, при спілкуванні з працівниками державних 
органів, а російську – у повсякденному житті та на роботі.

Чи існує потреба у курсах з вивчення державної мови?
59,8% респондентів не відвідували курси української мови, але 27,3% з них мають бажання вивчати мову на 

курсах. За словами лідерів громад, половина їх членів хочуть відвідувати курси української мови, але не роблять 
це через браку часу та складність російської та української мови. 

Оцінка доступу до курсів з вивчення державної мови
Російську мову 37,2% іноземців вивчали ще у країні походження, 62,1% – здобули знання в Україні, незначна 

частина (0,7%) – в інших країнах. В той же час українську мову майже всі (97,3%), хто нею володіє хоч на якомусь 
рівні, вивчали в Україні і тільки 2,7% – у країні походження. 75% тих, хто володіє українською мовою, відвідували 
курси української мови, серед них 84,8% мають сертифікат про закінчення курсів, решта 15,2% його не отримали. 
З останніх майже дві третини не отримали сертифікат через те, що не закінчили курси, ще понад чверті не видали 
сертифікат без пояснення причин. 

Звідки мігранти дізнаються про курси з вивчення державної мови?
Майже половина респондентів, які відвідували курси української мови, дізналися про них від відповідних 

громадських організацій (табл. 2.7), інші переважно від друзів та знайомих та від співробітників органів 
виконавчої влади. 

Таблиця 2.7 – Розподіл респондентів за відповіддю на питання 
«Від кого Ви отримали інформацію про мовні курси?», %

Від членів сім’ї 0
Від співвітчизників 5,9
Від друзів / знайомих 17,6
Від роботодавця 4,4
Від співробітників міграційної служби 8,8
Від співробітників інших органів виконавчої влади 14,7
Від співробітників громадських організацій 47,1
Від співробітників міжнародної організації 4,4
Всього 100

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Оцінка доступності дошкільної та середньої освіти для дітей мігрантів
За результатами опитування, 138 іноземців з 300 опитаних мають дітей, загалом у опитаних 273 дитини, з них 

26,7% є повнолітніми.

Дитсадки
Серед дітей респондентів, 30% перебувають у дошкільному віці, з них 67,1% відвідують дитячі садочки. По 

Україні в цілому, за даними Держстату, рівень охоплення дітей дошкільними навчальними закладами на кінець 
2012 р. становив 57%. Вищий рівень відвідуваності дитячих садків дітьми іноземців пояснюється тим, що, по-
перше, дитину немає з ким залишити, оскільки бабусі та дідусі дошкільнят проживають за межами України, 
по-друге, іноземці рідше мають фінансові можливості для найму няні. Серед біженців особи, які мають дітей 
дошкільного віку, становлять 47,8%, серед мігрантів-резидентів – 51%.

У 58% батьків не було труднощів при влаштуванні дитини до дитячого садочка, частина батьків стикалася з 
відсутністю місць, вимаганням хабара, необхідністю реєстрації або довідки про щеплення (рис. 2.5). При цьому 
жоден респондент не відзначив, що йому безпідставно відмовляли.
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Труднощів не було

Інше
Не було місць

Вимагали гроші

Вимагали довідку
про проведення

щеплень

Вимагали реєстрації

Рис. 2.5. Розподіл респондентів за наявністю труднощів при влаштуванні дитини до дитячого садка
Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Лідери громад також зазначають, що майже всі діти відвідують дитячі садочки, але батьки стикаються з 
такими проблемами, як нестача місць, проблеми з документами, матеріальна неспроможність батьків, корупція, 
необхідність оформлення медичного страхування, незнання мови дитиною, неврегульований статус батьків. 
Респонденти зазначають, що всі ці проблеми не є проявом дискримінації, оскільки українці також стикаються з 
цими проблемами при влаштуванні дитини до садочка.

Думка іммігрантів. Іммігранти вважають, що покращити ситуацію можна, якщо викорінити корупцію і 
розбудовувати садочки, створити спеціальну соціальну програму посольств країн походження мігрантів та 
українських державних структур, в рамках якої буде вирішуватися ця проблема. Респонденти зазначають, 
що відвідування дитячого садка – це важлива складова інтеграції дитини в українське суспільство.

Заклади середньої освіти
У шкільному віці перебувають 29,7% дітей респондентів, з них 88,9% відвідують школу. Показник охоплення 

дітей мігрантів шкільною освітою є занизьким: для усього населення України шкільного віку станом на 1 вересня 
2013 р. він становив 98,6%. Отже, існує проблема невідвідуваності шкіл дітьми іноземців, вочевидь пов’язана з 
незнанням мови.

У 93,1% батьків, діти яких відвідують школу, не було ніяких труднощів при влаштуванні дитини до школи, 
деякі батьки зіткнулись з такими проблемами як потреба у реєстрації, вимога хабара, незнання мови. 

Лідери громад підтверджують, що всі діти відвідують школу, у школах достатньо місць для дітей, але існують 
проблеми хабарів та шкільних внесків, які, втім, є типовими і для українських громадян. Успішність у дітей-
мігрантів та українських дітей не відрізняється, як зазначають лідери.

Серед біженців, які мають дітей, 78,3% вважають, що дошкільна і шкільна освіта для їхніх дітей є доступною, 
13% відзначають, що вона є недостатньо доступною, і 8,7% не визначились з відповіддю. Серед усіх біженців (як 
тих, що мають дітей, так і тих, що не мають) достатньо доступною для дітей біженців дошкільну і шкільну освіту 
вважають 52,5%, недостатньо доступною – 25%. 

На питання «Оцініть доступність вищої та професійної освіти для біженців в Україні?» респонденти відповіли 
таким чином: 23,1% вважають, що освіта є доступною, 38,5% – що вона недостатньо доступна, стільки ж не 
можуть дати однозначної відповіді. Жоден респондент-біженець не відмітив повну відсутність доступності 
освіти для біженців та їхніх дітей.

Оцінка поширеності випадків дискримінації у сфері освіти
Рамка Ради Європи, за якою оцінюється недискримінація у сфері освіти, є такою:

• доступ до всіх рівнів освіти; 
• оцінка рівня знань новоприбулих;
• відсоток дострокової здачі іспитів/відрахування;
• набуття ключових умінь.
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На нашу думку, для України оцінку у сфері доступу до освіти можливо зробити за першими двома індикаторами. 
Аналіз законодавчого регулювання доступу дивіться у розділі 2.3.3.

Доступ до всіх рівнів освіти 
У контексті оцінки інтеграції в Україні, група експертів погодилась з розглядом лише доступу до дошкільної 

та середньої освіти.
54% опитаних не змогли визначитися з тим, чи важче іноземцям влаштувати своїх дітей до дитячого садка, 

ніж місцевому населенню, чи ні. Серед тих, хто визначився, 62% не вважають, що віддати дитину в дитячий 
садочок чи школу іноземцю важче, ніж українцям. 

Подібні результати оцінки твердження «Іноземцю важче влаштувати дитину до школи, ніж місцевому 
населенню», 54% не змогли дати відповідь. З тих, хто оцінив твердження, 67% не погодилися з ним.

Дані Секретаріату Уповноваженого з прав людини показують, що скарги у цій сфері були відсутні у 2012 р., 
за дев’ять місяців 2013 р. надійшло сім скарг на порушення права на освіту від іноземців. У той же час у 2012 р. 
надійшла одна скарга на роботу Міністерства освіти та науки України, а за дев’ять місяців 2013 р. – шість скарг 
від іноземців.

Отже, дані опитування та статистика офісу Уповноваженого з прав людини свідчить про задовільний стан у 
забезпеченні рівного доступу дітей мігрантів до закладів освіти.

Питання, на які варто звернути увагу, за оцінками лідерів громад:
• нерівне ставлення до студентів-іноземців та українців у вищих навчальних закладах;
• прояви нетолерантного ставлення до дітей з релігійних меншин (мусульман) як з боку інших дітей, так 

і вчителів;
• вимоги хабара; 
• респонденти вказували на необхідність посилити навчання толерантності та повазі до розмаїття серед 

українського населення.

Оцінка рівня знань новоприбулих
За інформацією, наданою на виконання Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство 

на 2011–2015 рр., відділ освіти Ківерцівської райдержадміністрації створив комісію для визначення рівня 
освіченості дітей з метою надання послуг дітям, що утримуються у Волинському пункті тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (с. Журавичі Ківерцівського району 
Волинської області). Це є точковою ініціативою, яку варто продовжити на рівні профільного департаменту 
Міністерства освіти та науки і представити у вигляді методичних рекомендацій, які могли б використовуватися у 
навчальних закладах, визначених для навчання дітей мігрантів та біженців.

Отже, основними проблемами, з якими стикаються іноземці у сфері освіти, є: обмежені можливості 
визнання диплому, низький рівень володіння державною мовою та низький рівень відвідування мовних 
курсів, певні труднощі з влаштуванням дітей до дитячого садка і школи.

2.3.2. Чи державні програми націлені на вирішення чинних проблем?
Проаналізовані програми містять достатньо широкий спектр заходів, спрямованих на:

• узгодженості законодавства у сфері освіти; 
• визнання іноземних дипломів про освіту;
• розробку навчальних програми з метою залучення дітей мігрантів, зокрема біженців до навчального 

процесу та їх адаптації до шкільного середовища та з ліквідації неписьменності (безграмотності);
• розробку уніфікованих програм вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, 

навчально-методичних посібників щодо адміністративно-територіального устрою України, законодавства з 
питань права, праці, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення (окремо представлені у плані для 
мігрантів та біженців);

• розробку методичних рекомендацій щодо особливостей організації навчання в дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців;

• забезпечення функціонування адаптаційних курсів для біженців; 
• розробку та видання навчальних посібників (лише для біженців);
• визначення переліку навчальних закладів (окремо представлені у плані для мігрантів та біженців);
• забезпечення функціонування курсів з вивчення української мови, історії, культури, державного устрою 

України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення для біженців; 
• визначення механізмів та джерел надання стипендій біженцям. 
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Перелічені заходи враховують вирішення проблем, виявлених під час опитування. Однак, заходи, спрямовані 
на сприяння дошкільній та шкільній освіті дітей, передбачені лише щодо дітей біженців та шукачів притулку. 
Також відкритим залишається питання, чим саме відрізняються адаптаційні курси від курсів з вивчення 
української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення.

Загалом План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 р. містить більш точно сформульовані заходи, спрямовані на досягнення 
функціонування освітніх програм і курсів. Зокрема, цей План включає програмні заходи з розробки освітніх 
програм, їх функціонування, видання відповідних навчальних матеріалів, визначення освітніх установ, на базі 
яких проводитимуться програми та курси, а також визначення механізму надання стипендій біженцям, у той час 
як інші Плани не забезпечують функціонування освітніх програм, а обмежуються їх розробкою і визначенням 
переліку навчальних закладів для запровадження програм.

2.3.3. Законодавче забезпечення виконання державних програм
У цілому законодавство в галузі надання доступу до освіти узгоджене. 
Починаючи з 2011 р., було прийнято ряд підзаконних актів та внесено зміни до прийнятих раніше актів на 

виконання визначених у Планах заходів. Зокрема, для досягнення узгодженості законодавства у галузі освіти, а 
також з метою гарантування доступу мігрантів до освіти було прийнято:

• Наказ МОН № 1244 від 05.11.2012 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України у 2013 р.».

• Наказ МОН № 499 від 14.05.2013 р. «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-
технічних навчальних закладів України».

• Постанова КМУ № 340 від 15.05.2013 р. «Про затвердження Порядку підтвердження результатів 
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (набирає чинності 28.11.2013).

• Наказ МВС, МОН, Молодьспорту, Мінсоцполітики, МОЗ, АДПСУ № 604/417/793/499/518 від 07.07.2012 р. 
«Про затвердження Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, 
які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту».

• Наказ МОНмолодьспорту та Мінсоцполітики № 995/557 від 10.09.2012 р. «Про затвердження 
Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування».

• Наказ МОН № 488 від 07.05.2013 р. «Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних 
та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з 
числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні». Наказ передбачає 
надання таким дітям психологічної допомоги для адаптації до навчально-виховного процесу, особлива 
увага приділяється вивченню української мови, історії, культури, державного устрою, законодавства 
України з питань праці, освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. В разі відсутності свідоцтва 
про народження дитини та документів про освіту організовується проведення індивідуального психолого-
медико-педагогічного обстеження для надання рекомендацій щодо зарахування дитини до певного класу. 

• Зміни до Постанови КМУ № 1019 від 08.08.2007 р. «Про ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг» та інші.

Вищевказані нормативно-правові акти спрямовані на гарантування доступу мігрантів та біженців до 
дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також неформального професійного 
навчання осіб за робітничими професіями.

• Україною укладено низку міжурядових угод про взаємне визнання документів про освіту, зокрема 
із Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Республікою Болгарія, Грузією, Естонською 
Республікою, Республікою Казахстан, Китайською Народною Республікою, Російською Федерацією, 
Румунією, Туркменістаном, Угорщиною, Державою Лівією, Перу, Екваторіальною Гвінеєю, Монголією, 
В’єтнамом, Польщею, Французькою Республікою, Аргентинською Республікою. З моменту прийняття 
програмних документів, Україною не було укладено жодного угоди про взаємне визнання документів про 
освіту. Наразі понад 40 угод про взаємне визнання документів про освіту перебувають на стадії опрацювання.
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• Державна міграційна служба розробила проект наказу МВС України «Про затвердження Типового 
положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, Державної 
міграційної служби України». Центри забезпечуватимуть доступ біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту, до мовних курсів, надання допомоги в отриманні початкової, середньої та професійно-технічної 
освіти. Також, Центри сприятимуть безперешкодному доступу до перебування у дошкільних закладах та 
навчання у загальноосвітніх школах дітей-шукачів притулку, дітей-біженців, осіб, які потребують додаткового 
захисту, та дітей, розлучених із сім’єю91. Хоча коло осіб, на яких можуть поширюватися послуги Центрів 
соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, відповідно до п. 7.1 є достатньо 
широким, та окрім біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, включає інші категорії іноземців, 
загалом текст проекту наказу направлений тільки на вузьку групу шукачів притулку, біженців, та осіб, які 
потребують додаткового захисту. 

• Хоча Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 
та структуру 2013/2014 навчального року» встановлює перелік типових навчальних планів, які були 
затверджені за різними категоріями шкіл та з урахуванням особливих потреб різних категорій учнів. Однак, 
жоден з типових навчальних планів не містить рекомендацій щодо сприяння інтеграції мігрантів та біженців 
у навчальний процес.

Заходи, які передбачають функціонування адаптаційних курсів для біженців, а також курсів вивчення 
української мови, історії, культури, державного устрою України, та законодавства у відповідності із 
затвердженими програмами, не знайшли законодавчого закріплення.

Розглядаючи питання дискримінації при застосуванні національного законодавства, можна виділити такі 
перешкоди у рівному доступі до освіти:

• Відсутність особливого врегулювання процедури визнання дипломів для біженців та шукачів притулку 
призводить до того, що ці категорії іноземців не можуть отримати адміністративної послуги з визнання і 
встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, або зазнають перешкод при отриманні цієї 
послуги, коли вони не можуть звернутись до органів державної влади через побоювання переслідування 
та/або через нефункціонування цих органів.

• Біженці мають труднощі щодо отримання доступу до освіти у вищих навчальних закладах через 
перешкоди при внесенні даних до особистого електронного кабінету при подачі документів до університетів, 
адже системою подачі електронного клопотання передбачено тільки процедури для громадян України та 
іноземців. 

• Труднощі з отриманням медичної довідки за формою №086-о (інформація про щеплення) можуть 
призвести до неможливості зарахування біженців до вищого навчального закладу. 

• Наказ МОНмолодьспорту №632 від 28.05.2012 р. встановлює вимогу засвідчення автентичності 
документів, які заявник має подати при клопотанні про визнання документів про освіту. Ця вимога може 
стати перешкодою для визнання документів про освіту біженців, які не можуть звернутися до органів 
державної влади країни свого походження. 

• Незважаючи на розроблені на рівні Міністерства навчало-методичний посібник та курс для біженців 
з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, та програму 
спецкурсу (курс за вибором) «Міжкультурний діалог» з дітьми біженців та іммігрантів (10–16 років), 
неурядові організації, що надають соціальну допомогу відповідним категоріям осіб, повідомляють, що 
навчальний процес в загальноосвітніх навчальних закладах не є адаптованим для сприяння інтеграції 
мігрантів та біженців, спеціалізовані підручники не застосовуються, немає методики навчання іноземців, 
що недостатньо володіють державною мовою.

Процедура нострифікації дипломів оцінюється державними службовцями як важка, але не дискримінаційна. 
Фахівці Інституту інноваційних технологій та змісту освіти відзначають, що незнання мови, а інколи і поганий 
рівень здоров’я є суттєвими перепонами для відвідання дітьми мігрантів шкіл та загальноосвітніх навчальних 
закладів.

91п. 7.8. проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби України».
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У процесі роботи було проведено аналіз п’ятнадцяти заходів передбачених пунктами 1, 2.9.1, 3.3, 4.5.1, 4.9, 5, 
9.1, 9.2 та 10.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 р., пунктами 1.1.2, 2.1, 4 та 5 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське 
суспільство на період 2011–2015 рр. та пунктами 32, 58 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики.

92п. 1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
93п. 1.1.2 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 рр.
94п. 10.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
95п. 2.1.Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 рр.

2.3.4. Оцінка стану виконання запланованих заходів

Таблиця 2.8. – Оцінка стану виконання державних програм у сфері доступності доступу до освіти

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Провести аналіз узгодженості 
законодавства у сфері освіти 
та, у разі потреби, розробити 
проекти відповідних 
нормативно-правових актів92.

18 жовтня 2012 р. набрав чинність Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів з питань біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового 
захисту». Зокрема, внесено зміни до Законів 
України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Наявність/
відсутність 
експертного 
висновку

Провести переговори щодо 
підписання двосторонніх угод 
про взаємне визнання дипломів 
про середню спеціальну та 
вищу освіту93.

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту проаналізувало процедуру визнання 
іноземних дипломів про освіту, які 
видаються мігрантам, зокрема біженцям, 
на їх відповідність міжнародним нормам 
і стандартам. Відповідні угоди укладено з 
22 країнами, визнано протягом 2012 р. 5 
дипломів іноземців.
Кількість визнаних дипломів досить низька, 
лише в опитуванні, здійсненому в рамках 
даного дослідження, зафіксовано понад 30 
осіб, які потребували визнання дипломів.

Кількість визнаних 
дипломів.

Урегулювати питання щодо 
визнання іноземних дипломів 
про освіту біженців та осіб, 
які потребують додаткового 
захисту94

Розробити уніфіковані  програ-
ми вивчення української мови, 
історії, культури, державного 
устрою України, навчально-
методичні посібники 
щодо адміністративно-
територіального устрою 
України, законодавства з 
питань права, праці, освіти, 
охорони здоров’я, соціального 
забезпечення із залученням 
у разі потреби технічної 
допомоги для їх перекладу на 
іноземні мови95.

Одеським обласним інститутом 
удосконалення  вчителів розроблено Програ-
му навчання української мови «Елементарний 
розмовний курс» для осіб, що претендують на 
набуття громадянства України та навчально-
методичний посібник «Українська мова 
для початківців». Чернігівським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського підготовлено навчальну 
програму з української мови. 
На сьогодні існують лише відповідні 
програми вивчення мови, програм з 
української культури, історії, законодавства, 
адміністративно-територіального устрою 
наразі немає.

Кількість 
розроблених 
уніфікованих 
програм.
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Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Розробити навчальні програми та 
запровадити відповідні курси з 
метою залучення дітей мігрантів, 
зокрема біженців, до навчального 
процесу та їх адаптації до шкільного 
середовища загальноосвітніх 
навчальних закладів з урахуванням 
рекомендацій Ради Європи96.

Програми повною мірою не запроваджені. Кількість 
розроблених 
програм.
Кількість 
запроваджених 
курсів.

Розробити і затвердити навчальні 
програми з вивчення української 
мови як іноземної, історії, 
культури, державного устрою 
України, законодавства з питань 
праці, освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення для 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту97.

Управлінням освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації утворено 
робочу групу з розробки програм вивчення 
української мови, історії, культури.
На сьогодні існують лише відповідні 
програми вивчення мови, програм з 
української  культури, історії, законода-
вства, адміністративно-територіального 
устрою наразі немає.

Кількість 
розроблених  та 
затверджених 
програм.

Розробити методичні рекомендації 
щодо особливостей організації 
навчання в дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладах дітей-біженців і дітей, яких 
визнано особами, які потребують 
додаткового захисту, зокрема тих, 
що розлучені із сім’єю98.

Звіт про виконання відсутній. Наявність/
відсутність 
розроблених 
методичних 
рекомендацій.

Розробити навчальні програми, 
зокрема індивідуальні, для 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, з ліквідації 
неписьменності (безграмотності) 
з метою отримання ними базової 
середньої освіти, а також програми 
дошкільної підготовки дітей таких 
осіб99.

Звіт про виконання відсутній. Кількість 
розроблених 
програм.

96п. 4 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 рр.
97п. 3.3. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
98п. 4.5.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
99п. 4.9. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.



57       Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Забезпечити функціонування 
адаптаційних курсів для біженців 
та осіб, які потребують додаткового 
захисту, на базі навчальних закладів 
та державних центрів соціальної 
інтеграції100.

Курси функціонують у трьох містах за 
підтримки Регіонального представництва 
Управління Верховного Комісара ООН у 
справах біженців в Білорусі, Молдові та 
Україні.
Робота з виконання цього заходу здійснена 
не державним органом, а міжнародною 
організацією.
Необхідно розширити мережу курсів, 
відкрити їх в інших містах України.

Кількість 
представників 
цільової групи, які 
закінчили курси.

Розробити та видати навчальні 
посібники з питань вивчення 
української мови як іноземної, 
історії, культури, державного 
устрою України, законодавства 
з питань праці, освіти, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення 
для біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту101.

Звіт про виконання відсутній. Кількість виданих 
посібників.

Визначити перелік навчальних 
закладів, на базі яких 
організовуються курси з вивчення 
української мови як іноземної, 
історії, культури, державного устрою 
України для біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, 
розробити та затвердити порядок 
видачі відповідних сертифікатів 
державного зразка 102.

У загальноосвітніх навчальних закладах 
України органами управління освітою 
адміністративно-територіальних одиниць 
визначено навчальні заклади, на базі 
яких запроваджуються курси з вивчення 
української мови як іноземної, історії, 
культури, державного устрою України 
для біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту.
У звіті відсутня інформація щодо розробки 
порядку видачі сертифікатів.

Кількість 
навчальних 
закладів, на базі 
яких запроваджені 
відповідні курси.
Наявність/
відсутність порядку 
видачі сертифікатів 
державного 
зразка.

100п. 2.9.1. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
101п. 5 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
102п. 9.1. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
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Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Забезпечити функціонування курсів 
з вивчення української мови, історії, 
культури, державного устрою 
України, законодавства з питань 
праці, освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення для 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, згідно із 
затвердженими програмами.

В усіх регіонах визначено перелік 
навчальних закладів, на базі яких 
запроваджуються курси для біженців з 
вивчення української мови, як іноземної, 
історії, культури, державного устрою 
України. За інформацією МОН та Інституту 
інноваційних технологій та змісту освіти 
затверджено навчальну програму 
української мови для біженців, розроблено 
навчально-методичний посібник для 
біженців з вивчення української мови як 
іноземної, історії, культури, державного 
устрою України, та програму спецкурсу 
«Міжкультурний діалог» з дітьми-
біженцями, дітьми-іммігрантами (10–
16 років) для викладання вчителями, 
класними керівниками, шкільними 
психологами загальноосвітніх шкіл чи 
соціальними педагогами в центрах 
адаптації біженців. На жаль, через 
недостатність фінансування виконання 
низки робіт затримується, зокрема не 
видано розроблений посібник «Говори 
українською». 
На сьогодні існують лише курси вивчення 
мови, курсів з вивчення української 
культури, історії, законодавства, 
адміністративно-територіального устрою 
наразі немає.

Кількість 
навчальних 
закладів, на базі 
яких запроваджені 
відповідні курси.

Визначити навчальні заклади, на 
базі яких запроваджуються курси з 
вивчення української мови, історії, 
культури, державного устрою 
України у регіонах найбільшої 
концентрації мігрантів, зокрема 
біженців, а також у разі потреби 
внести Кабінетові Міністрів України 
пропозиції стосовно встановлення 
єдиних вимог щодо визначення 
рівня підготовки зазначених осіб103.

Визначити механізм та джерела 
надання стипендій біженцям та 
особам, які потребують додаткового 
захисту, на період навчання104.

Звіт про виконання відсутній. Наявність/
відсутність 
механізму 
надання стипендій 
біженцям та 
особам, які 
потребують 
додаткового 
захисту.

 103п. 5 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 рр.
 104п. 9.2. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.

Прийняті програми інтеграції містять ряд неузгодженостей між собою. Так, згідно з Планом заходів щодо 
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р., 
підготовку фахівців з української мови, історії, культури, державного устрою України передбачається здійснювати, 
починаючи з 2013 р., тоді як згідно з раніше розробленим Планом заходів щодо інтеграції мігрантів в українське 
суспільство на 2011–2015 рр., впровадження відповідних курсів мало бути завершеним у 2012 р.
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2.3.5. Оцінка рівня інтеграції у сфері освіти

Для оцінки рівня інтеграції у сфері освіти було визначено три основні показники (див. п. 1.3).
Показник відношення кількості осіб, які отримали диплом, що підтверджує знання мови до кількості осіб, 

які пройшли курси, за даними опитування, становить майже 85% для всіх іноземців та понад 86% для біженців. 
Тобто, рівень ефективності використання мігрантами курсів з вивчення української мови є доволі високим.

У той же час, частка осіб, які вільно володіють українською мовою, у загальній чисельності дорослих іноземців, 
є дуже низькою. За даними опитування, здійсненого в рамках цього проекту, вона становить 9,6%, згідно з 
даними опитування СЄІР – 6–18% у різних містах. Невисокою є і частка осіб, які вільно володіють українською 
або російською мовою, у загальній чисельності дорослих іноземців. За даними здійсненого в рамках проекту 
опитування вона становила 47,5%, за даними опитування СЄІР – 40–78% в різних містах. Щоправда опитування 
КМІС зафіксувало цей показник на рівні 81,1%, однак при цьому дві п’ятих респондентів були громадянами 
України, серед іноземних громадян значення показника і за даними цього опитування ймовірно є явно меншим.

Більш адекватна оцінка рівня інтеграції іноземців на ринку праці потребує налагодження збору інформації, 
необхідної для розрахунку таких показників:

• відношення кількості визнаних дипломів іноземців про вищу освіту до кількості поданих заявок на визнання 
дипломів; 

• рівень охоплення дітей іноземців дошкільним навчанням; 
• рівень охоплення дітей іноземців шкільним навчанням;
• останні два з цих показників за даними опитування можуть бути оцінені лише орієнтовно і становлять 

близько 67% та 89% відповідно, що явно менше від показників місцевого населення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До законодавства
• Внести зміни до постанови КМУ № 778 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад» з метою більш чіткого роз’яснення процедури прийняття дітей до загальноосвітніх 
навчальних закладів, зокрема підкреслюючи, що відсутність інформації про щеплення не є підставою відмови у 
зарахуванні до навчального закладу.

• Внести зміни до системи подачі електронного клопотання при внесенні даних до особистого електронного 
кабінету при подачі документів до університетів, додавши категорію «біженці» до переліку заявників.

• Врегулювати на законодавчому рівні питання отримання біженцями медичної довідки за формою №086-о 
(інформація про щеплення) для створення гарантій при зарахуванні до вищого навчального закладу. 

• Внести зміни до наказу МОНмолодьспорту №632 від 28.05.2012 р. для усунення перешкод при визнанні 
документів про освіту біженців, які не можуть звернутися до органів державної влади країни свого походження. 

• Внести зміни до проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної 
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби України» з метою 
розширення кола осіб, яким надаватимуться послуги в центрах соціальної інтеграції до таких категорій, як 
мігранти, біженці та іноземні студенти. 

До виконання Планів заходів 
• Об’єднати п. 2.1.Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011-2015 

рр. та п. 3.3. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 р. в одній програмі, уточнити строки виконання.

• Об’єднати п. 1.1.2 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011-2015 
рр. та п. 10.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 р. в одній програмі, уточнити строки виконання.

• Розробити та затвердити типові навчальні плани, що сприяють інтеграції мігрантів, зокрема біженців, у 
навчальний процес на виконання п. 4 Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 
2011–2015 рр.
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• Затвердити порядок видачі сертифікатів державного зразка про проходження адаптаційних курсів для 
біженців, а також курсів вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, та відповідного 
законодавства на виконання п. 9.1. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.

• Визначити механізм та джерела надання державних стипендій мігрантам, біженцям та іноземним студентам, 
на період навчання на адаптаційних курсах для біженців, а також курсах вивчення української мови, історії, 
культури, державного устрою України, та відповідного законодавства на виконання п. 9.2. Плану заходів щодо 
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020р.

• Створити умови для адаптації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах для інтеграції 
мігрантів та біженців, що недостатньо володіють державною мовою шляхом розробки та впровадження 
методики навчання іноземців та видання спеціалізованих підручників.

• Доповнити Плани наступними заходами:
• розробити курс про права людини в рамках навчальних програм для біженців та мігрантів, окремо виділити 

тему захист та попередження дискримінації в такому курсі;
• розробити загальні програми для українських дітей з толерантності та поваги розмаїття, в такі програми 

необхідно включати практичні завдання та ширше розглядати тему недискримінації та рівності для формування 
толерантного ставлення до мігрантів. 

До центральних та місцевих органів виконавчої влади
• З метою запобігання та протидії дискримінації слід розробити методичні рекомендації щодо навчання 

працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях з цього питання, забезпечити включення такої програми до 
обов’язкового курсу підвищення кваліфікації спіробітників, які працюють над виконанням інтеграційних планів.

• Розробити систему оцінки скарг на прояви дискримінації в рамках оцінювання ефективності виконання 
обох планів та врахування таких оцінок під час розробки наступних заходів.

• Міністерству освіти і науки України налагодити облік дітей мігрантів та біженців, які відвідують дитячі садки 
та школи та збір інформації про кількість поданих іноземцями/біженцями заявок на визнання дипломів про 
освіту та результати розгляду цих заявок, а також відомостей про відвідуваність курсів з вивчення української 
мови та результати проходження курсів. Це дозволить в перспективі розширити перелік показників для оцінки 
ефективності державних програм у цій сфері.

• Запровадити опитування становища іноземців (можуть бути здійснені після проведення наступного 
перепису населення).
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За даними проведеного опитування послугами охорони здоров’я скористалися 66% іноземців. З них 85% 
зробили це у державних закладах охорони здоров’я. На жаль, неможливо порівняти цифри з даними по 
Україні через відсутність останніх. Лідери громад мігрантів підтверджують, що іноземці частіше звертаються 
до державних закладів охорони здоров’я, серед приватних популярністю користуються лише стоматологічні 
клініки. Найчастіше до закладів охорони здоров’я зверталися біженці (71%), найрідше – іноземні студенти, 
що пояснюється переважанням молоді серед останньої групи іноземців: загалом частота звернень зростає зі 
збільшенням віку. 

Іноземці, які не зверталися до органів охорони здоров’я, найчастіше вчиняли так через легку форму хвороби, 
такі респонденти лікувалися самостійно. 21% з тих, хто не скористався медичними послугами, зазначили, що 
вони не мають можливості оплатити ліки або послуги лікаря.

Проблеми при отриманні медичних послуг
Серед тих, хто звертався до органів охорони здоров’я, 27,5% відзначили наявність проблем при зверненні. 

Подібні дані по Україні в цілому відсутні. Найбільше таких було в Одесі та Києві. Найчастіше згадуваною проблемою 
(на яку вказали 53,7% від тих, хто відповів на дане питання) є вимога сплатити за послуги (за реєстрацію, плату 
лікарю тощо). При цьому майже третина респондентів, які зіткнулися з проблемами, зазначили, що медичні 
працівники не викликають у них довіри, ще 18,5% скаржилися на неетичне ставлення медичних працівників. При 
цьому з відмовою у реєстрації в поліклініці чи прийомі, або відмовою у наданні медичної допомоги стикнулися 
лише окремі особи.

Шляхи вирішення проблем з медичною допомогою в громаді
На наявність фінансових проблем при лікуванні вказують і лідери громад. Низка з них зазначали, що більш 

заможні члени громад допомагають біднішим з купівлею ліків. Іноді члени громад збирають кошти на лікування 
співвітчизника «хто скільки може». Згадувалися випадки, коли посольство або консульство виділяло кошти на 
лікування серйозної хвороби або проведення складної операції. Представник палестинської громади у м. Києві 
відзначив, що у складі їхньої громади є чимало лікарів, які самі допомагають співвітчизникам. Згадувалися також 
випадки оформлення банківського кредиту для оплати лікування.

Рівень користування медичним страхуванням
За даними опитування, поліс медичного страхування мають 40,3% іноземців. Основний контингент 

користувачів послуг медичного страхування – іноземні студенти, серед них страховку мають понад чотири 
п’ятих. Мігранти-резиденти та біженці рідко оформлюють медичну страховку (рис. 2.6).

2.4. Охорона здоров’я

2.4.1. Наявні проблеми та фактори впливу
Рівень користування медичними послугами
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Рис. 2.6. Частка осіб, які мають медичну страховку, серед представників різних категорій іноземців, %
Джерело: опитування іноземців, 2013 р.
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Серед тих, хто не має медичного страхування, 40,4% не оформлювали його, оскільки не вірять, що страхова 
компанія оплатить вартість лікування, ще 21,6% упевнені, що їм не доведеться скористатися медичним 
страхуванням. На високу вартість страхування вказали лише 16,4%. Слід зазначити, що помітна частина 
респондентів не змогла визначитися з відповіддю на питання, чому вони не оформлювали медичну страховку.

Абсолютна більшість користувачів послуг медичного страхування оформлювали страховку в Україні, і лише 
кожен восьмий – у країні походження або іншій країні.

Труднощі при оформленні та використанні медичної страховки
Понад три чверті тих, хто має страховку, зазначили, що труднощів при її оформленні не було. 6-7% опитаних 

називали такі труднощі, як висока вартість страховки, нав’язування державними органами певної страхової 
компанії, недовіра страховій компанії та нерозуміння договору через незнання або недостатнє знання мови.

Лише третина застрахованих вже скористалися полісом медичного страхування, 65% із тих, хто має страховку, 
відзначили, що жодних труднощів у них при цьому не виникло. Лише окремі особи скаржилися на те, що 
страхова компанія відмовлялася оплатити лікування, або що поліклініка чи лікарня відмовлялися обслуговувати 
за медичним полісом.

Думки лідерів громад мігрантів щодо медичного страхування розділилися. Одні стверджують, що страховий 
поліс дозволяє іноземцям без проблем отримувати медичні послуги в приватних закладах. Інші повідомляють, 
що страховка повністю не покриває витрати, іноземцям доводиться доплачувати власні кошти. Один з опитаних 
зазначив, що страховий поліс – проста формальність, отримати оплату лікування по ній неможливо.

Оцінка поширенності випадків дискримінації у сфері  охорони здоров’я
Опитування мігрантів показало, що лише 28,5 % опитаних вважають, що іноземцям важче отримати медичну 

допомогу, ніж українцям, зокрема 14,6% повністю згодні з цим, 13,9% – швидше згодні. 56,4% респондентів 
притримуються протилежної думки. 

Лідери громад у своїх інтерв’ю відзначали такі моменти:
• зафіксовані лише кілька окремих випадків відмови в наданні медичної допомоги, які респонденти 

пов’язують із своїм походженням;
• у випадках, коли в державних медичних закладах пацієнти не можуть отримати необхідну допомогу 

(через брак кваліфікації, проблеми із документами, відмову у медичній допомозі через статус чи 
походження), багато членів громад звертаються до приватних клінік;

• водночас багато з опитаних так чи інакше згадували про покращення ставлення  та сервісу у випадку 
використання «грошового аргументу» при зверненні до медичного закладу;

• окремо згадувалися випадки ненадання медичної допомоги іноземним студентам у яких є медична 
страховка, але ці випадки радше можна кваліфікувати як випадки халатності та не ефективної роботи 
страхової медицини, аніж прояви дискримінації;

• представники африканських громад заявляють про зневажливе та дискримінаційне ставлення до себе 
з боку молодшого медичного персоналу.

За даними Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, до них надійшли лише три скарги від іноземних 
громадян щодо порушення їхнього права на доступне та ефективне медичне обслуговування за дев’ять місяців 
2013 р.

Таким чином, основними проблемами у сфері доступу іноземців до медичного обслуговування є 
складнощі з оплатою лікування та низький рівень залучення іноземців до медичного страхування.

Державні програми містять широкий спектр заходів, спрямованих на поліпшення доступу до медичного 
обслуговування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, шукачів притулку, у т.ч. дітей, розлучених 
із сім’єю, зокрема щодо медичного страхування цих осіб, оздоровлення дітей-біженців і дітей, яких визнано 
особами, що потребують додаткового захисту, підготовки медичного персоналу для роботи з такими дітьми. 

Питання поліпшення медичного обслуговування інших категорій мігрантів у державних програмах не 
розглядається. В проаналізованих планах заходи щодо залучення іноземців до системи медичного страхування 
також стосуються лише біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, хоча опитані фахівці МОЗ 
підтримують ідею щодо обов’язковості страхових полісів для іноземців.

2.4.2. Чи державні програми націлені на вирішення чинних проблем?
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Питання медичного забезпечення іноземців регулюються «Основами законодавства України про охорону 
здоров’я», Законами України «Про екстрену допомогу» та про страхування. 

• На виконання заходів державних програм щодо охорони здоров’я була розроблена Постанова КМУ 
№667 від 22.06.2011 р. «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без 
громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України». Згідно з Постановою, для іноземців та осіб без громадянства, 
які тимчасово перебувають на території України, медична допомога, в тому числі екстрена, є платною, 
якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше. Станом на сьогодні 
такі міжнародні угоди укладені з Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія, Республікою 
Білорусь, Грузією, Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Російською 
Федерацією, Таджикистаном, Туркменістаном, Республікою Узбекистан, Болгарією, Угорщиною, Чехією, 
Великобританією та Монголією.

На практиці біженці отримують медичні послуги у тому ж порядку, що і громадяни України. Однак, як 
повідомила неурядова організація, яка надає допомогу мігрантам та біженцям у Харківській області, у деяких 
випадках біженцям відмовляють в наданні безоплатних послуг та їм доводиться платити. 

Через відсутність спеціального порядку отримання медичних послуг шукачами притулку, вони мають доступ 
до медичних послуг на рівні із іноземцями, які тимчасово перебувають в Україні. Неурядова організація Проект 
«Без кордонів»/Центр «Соціальна дія» повідомила про ситуації в їхній практиці, коли відсутність доступу шукачів 
притулку до безоплатної екстреної допомоги призвела до летального випадку.

• ДМС було розроблено проект наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про 
Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, Державної міграційної 
служби України». Відповідно до проекту наказу, основними завданнями центру є, зокрема, сприяння у 
забезпеченні права на медичну допомогу105. Відповідно до проекту Наказу, центри інтеграції сприятимуть 
у наданні медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації біженцям або особам, які потребують 
додаткового захисту, зокрема  дітям-біженцям, дітям, яким надано додатковий захист, розлученим із 
сім’єю, з урахуванням їхнього стану здоров’я та індивідуальних особливостей психофізичного розвитку106. 
Зокрема, центри надаватимуть інформацію щодо медичної допомоги та соціальних послуг107.

• У сфері доступу до медичних послуг важливим є питання доступу до медичного страхування. Дійсний 
поліс медичного страхування є передумовою для видачі посвідки на тимчасове  проживання108. Відповідно 
до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відсутність дійсного полісу 
медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається 
відповідне візове клопотання, є однією з підстав для відмови в наданні візи109. Останнє також встановлюється 
в п. 30.6. постанови КМУ № 567 від 01.06.2011 р. «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в 
Україну і транзитного проїзду через її територію». Відповідно до ст. 44 Закону України «Про страхування», 
іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи на території України користуються правом 
на страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України. Отже, усі мігранти, біженці та 
іноземні студенти мають ті самі права на страховий захист, що і громадяни України.

• На сьогодні розроблено проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне медичне 
страхування», відповідно до якого обов’язковому медичному страхуванню підлягатимуть громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та працюють 
на підприємствах, зокрема іноземних, на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 
передбачених законодавством110. При цьому обов’язковість медичного страхування біженців проектом 
Закону не передбачена.

2.4.3. Законодавче забезпечення виконання державних програм 

105п. 6.2.1. проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби України».
106п. 7.2. проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби України».
107п. 7.13. проекту наказу МВС України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби України».
108ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
109ч. 1 ст. 11 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
110ст. 5 Проекту Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування».
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У процесі роботи було проведено аналіз семи заходів, передбачених пунктами 1, 2.5.2, 2.7, 2.8, 6.2 та 10.2 
Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 р. та п. 1.1. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 
рр.

На думку МОЗ, внесення змін до чинних наказів МОЗ щодо забезпечення безоплатної медичної допомоги 
іноземцям та особам без громадянства, біженцям та шукачам притулку приведе до погіршення медичного 
обслуговування населення України та нецільового використання коштів.

МОЗ вважає, що згідно ст. 49 Конституції України, лише громадяни України мають право на отримання 
безкоштовної медичної допомоги, а кошти на медичне обслуговування іноземців повинні забезпечуватися за 
рахунок благодійних та донорських організацій. З відповідною пропозицією МОЗ звернулося до ДМС.

Згідно з Порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово 
перебувають на території України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. 
№667, медична допомога таким особам, зокрема екстрена, надається за плату, якщо інше не передбачено 
законодавством або міжнародними договорами України, хоча це суперечить Законодавству, яке надає іноземцям 
однакові права з громадянами, у тому числі на користування медичними послугами. Міжнародні договори 
щодо безоплатного надання екстреної медичної допомоги укладено з 16 країнами, у т.ч. з усіма країнами 
СНД. Розширення системи надання безоплатної медичної допомоги іноземцям гальмується недостатнім 
фінансуванням закладів охорони здоров’я. Іноземці з візових країн часто користуються послугами медичного 
страхування, наявність якого зазвичай є умовою надання візи на в’їзд до України. 

МОЗ України здійснюються заходи щодо встановлення віку дітей, які залишилися без піклування батьків, 
зокрема розроблено проект відповідного спільного наказу МОЗ, Мінсоцполітики та МОН. За повідомленням 
МОЗ в разі термінової необхідності дитина може бути оглянута на засіданні лікарсько-консультативної 
комісії обласної дитячої лікарні за участю фахівців обласного бюро судово-медичної експертизи з наступним 
визначенням віку дитини.

2.4.4. Оцінка стану виконання запланованих заходів 

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Розробити законопроекти про внесення 
змін до законодавчих актів з питань 
медичного забезпечення з метою 
гармонізації національного законодавства з 
міжнародними стандартами у сфері притулку, 
захисту біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту111.

18 жовтня 2012 р. набрав 
чинність Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів з питань 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту». Зокрема, внесено 
зміни до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, 
Закону України «Про охорону 
дитинства».

Наявність/
відсутність 
розроблених 
законопроектів.
Наявність/
відсутність 
експертного 
висновку щодо 
узгодженості 
законодавства.

Провести аналіз узгодженості законодавства 
у сфері охорони здоров’я та у разі потреби 
внести Кабінетові Міністрів України проекти 
відповідних нормативно-правових актів112.

Таблиця 2.9. – Оцінка стану виконання державних програм у сфері доступності медичного 
обслуговування

111п. 1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
112п. 1.1. Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр.
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Забезпечити реалізацію проекту надання 
медичної, психосоціальної допомоги 
біженцям та особам, які потребують 
додаткового захисту113.

Звіт про виконання відсутній. Кількість представників 
цільової групи, яким 
надана відповідна 
допомога.

Урегулювати питання щодо забезпечення 
доступності медичної допомоги 
для біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, та у разі потреби 
внести зміни до нормативно-правових 
актів114.

В областях здійснюється 
медична допомога 
відповідним категоріям осіб, 
зокрема у Рівненській області 
психологічну та психіатричну 
допомогу надає «Рівненський 
обласний центр психічного 
здоров’я населення».
Варто поширити цей досвід на 
інші регіони.

Кількість представників 
цільової групи, яким 
надана відповідна 
допомога.
Наявність/відсутність 
змін до нормативно-
правових актів.

Опрацювати питання щодо медичного 
страхування біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту115.

Звіт про виконання відсутній. Кількість представників 
медичного персоналу, 
які пройшли відповідну 
підготовку.
Наявність/відсутність 
відповідних методичних 
рекоменацдій з 
підготовки персоналу.

Забезпечити підготовку медичного 
персоналу для роботи з дітьми, 
розлученими із сім’єю, які подали заяву 
про визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту116.

Звіт про виконання відсутній. Кількість представників 
медичного персоналу, 
які пройшли відповідну 
підготовку.
Наявність/відсутність 
відповідних методичних 
рекоменацдій з 
підготовки персоналу.

Забезпечити здійснення заходів щодо 
оздоровлення дітей-біженців і дітей, 
яких визнано особами, які потребують 
додаткового захисту, зокрема тих, 
що розлучені із сім’єю, в санаторно-
курортних дитячих закладах та таборах 
відпочинку117.

Звіт про виконання 
відсутній, виконання заходу 
розпочинається з 2014 р.

Кількість представників 
цільової групи, які 
були охоплені цими 
заходами.

Проведення для одиноких матерів та 
одиноких вагітних жінок із числа біженців 
та осіб, які потребують додаткового 
захисту, консультацій щодо надання 
медичної та юридичної допомоги, 
особливостей їх соціальної реабілітації118.

Звіт про виконання 
відсутній, виконання заходу 
розпочинається з 2015 р.

Кількість представників 
цільової групи, яким 
були надані консультації 
та допомога.

113п. 2.7. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
114п. 10.2. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
115п. 6.2.Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р
116п. 2.5.2. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
117п. 2.7. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
118п. 2.8. Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
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Для оцінки сучасного стану інтеграції у сфері охорони здоров’я було визначено показник частки осіб, які 
мають медичне страхування, що побічно характеризує доступність медичних послуг (див. п. 1.3). Цей показник 
за даними опитування, здійсненого в рамках проекту, становив 40,3%, за даними опитування СЄІР – 23–42% 
в різних містах. Тобто, більшість іноземців не мають медичного страхування, що ускладнює їхній доступ до 
медичного обслуговування.

Більш адекватна оцінка рівня інтеграції іноземців в контексті доступу до медичних послуг потребує 
налагодження збору інформації, необхідної для розрахунку показника частки домогосподарств іноземців, у яких 
хто-небудь із членів протягом останніх 12 місяців при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки 
чи медичне приладдя, до загальної кількості домогосподарств іноземців, у яких хто-небудь із членів потребував 
медичної допомоги,придбання ліків та медичного приладдя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До законодавства
• Внести відповідні зміни до Закону України «Про екстрену допомогу» та постанови КМУ № 667 від 22.06.2011 

р., для забезпечення безплатного доступу до екстреної допомоги шукачам притулку та дітям мігрантів.
• Внести зміни до Проекту Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» в частині 

скасування вимоги ведення обліку застрахованих осіб із зазначенням місця їхнього проживання та реєстрації 
та скасування вимоги щодо наявності реєстрації місця проживання для укладання договору про добровільне 
медичне страхування. 

• Внести зміни до Проекту Закону «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування», чітко 
зазначивши, що біженці підпадають під обов’язкове державне медичне страхування.

До центральних та місцевих органів виконавчої влади
• Розробити методичні рекомендації щодо навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях 

щодо запобіганню та протидії дискримінаціїв сфері надання медичної допомоги.
• Забезпечити включення навчальної програми щодо запобігання та протидії дискримінації в сфері 

надання медичної допомоги до обов’язкового курсу підвищення кваліфікації співробітників, які працюють над 
виконанням обох інтеграційних планів.

• Розробити систему оцінки скарг на прояви дискримінації в рамках оцінювання ефективності виконання 
обох планів та врахування таких оцінок під час розробки наступних заходів.

• Запровадити опитування щодо становища іноземців у сфері доступу до медичних послуг та медичного 
страхування (можуть бути здійснені після проведення наступного перепису населення).

2.4.5. Оцінка рівня інтеграції
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Потреба у житлі та спроможність його винаймати
Серед опитаних приблизно половина (48%) потребує підтримки держави у забезпеченні житлом. Серед 

біженців таких 71%, серед мігрантів-резидентів – 52%.Однак, серед тих, хто дуже потребує підтримки держави, 
майже 47% знімають квартиру самотужки або з членами сім’ї, ще 22% знімають квартиру не з членами сім’ї або 
знімають кімнату.

Серед мігрантів-резидентів більшість (44,7%) знімають квартиру самотужки або з членами сім’ї, власне житло 
мають більше 25% опитаних, 13,8% мешкають у родичів (рис. 2.7).

2.5. Житлові умови

2.5.1. Наявні проблеми та фактори впливу

У власній
квартирі/будинку

Знімають
квартиру сам або
з членами родини

Знімають
квартири з іншими особами

Знімають
кімнату

У родичів

У знайомих

У гуртожитку

У пункті тимчасового
розміщення біженців

Інше

Рис. 2.7. Розподіл іноземців за місцем проживання
Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Частка біженців, що мешкають у пункті тимчасового розміщення, становить 7,1%, натомість 40,5% з них 
знімають квартиру самотужки або з членами сім’ї, а 14,3%  мають власне помешкання. 

Серед іноземних студентів майже 60% мешкають у гуртожитках, 33% знімають квартиру самостійно або з 
сусідами, а менше 2% мають власне житло.

Найбільша частка тих, хто живе у власному помешканні, зафіксована у Сімферополі – 26% опитаних, трохи 
менше у Львові – 20%. У Луганську – 16,3%, у Києві – 12,8%, в Одесі – 10%, а у Харкові – 9,8% мігрантів мають 
власне житло.

Зв’язок наявності власного помешкання з бажанням отримати громадянство
Мігранти, які мають власне житло, у 69,6% випадків виявили бажання отримати громадянство України – 

якнайшвидше або в майбутньому (серед усіх респондентів охочі отримати громадянство становлять 51,5%). 
Трохи менше третини тих, хто має в Україні власне помешкання, приїхали з метою навчання, а більше третини – з 
метою постійного проживання. З тих, хто мешкає у власній квартирі/будинку, 74,5% мають дозвіл на постійне 
проживання (вони становлять 42,7% з усіх, хто має такий дозвіл) і більше 70% збираються залишитись в Україні 
на постійне проживання.

Зв’язок тривалості перебування в Україні з наявністю власного житла
Якщо розглядати тривалість перебування мігрантів в Україні з поділом на п’ять періодів – до одного року, 

один-два роки, два-п’ять років, п’ять-десять років і більше 10 років, то можна побачити, що з кожним наступним 
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часовим періодом збільшується частка осіб, що мають своє помешкання. Так, серед тих, хто проживає в Україні 
більше 10 років, 40,7% мають власне житло, а 35,2% знімають квартиру самостійно або з членами сім’ї, і зовсім 
немає тих, хто живе в гуртожитку або в пунктах тимчасового розміщення.

Тривалість пошуку житла опитаними коливається від одного дня до п’яти років. Близько 80% іммігрантів 
знайшли житло впродовж одного місяця – це більше 90% студентів, 73% біженців та близько 77% мігрантів-
резидентів. Найбільше таких випадків було в Харкові та Одесі, а ось у Києві та Сімферополі лише трохи більше 
60% змогли знайти помешкання в такий термін. Утім за три місяці 92,1% опитаних в усіх шести містах мали, де 
жити. Лише 1,3% шукали помешкання більше року. 

До кого мігранти звертаються за допомогою у пошуку житла?
Серед усіх респондентів приблизно рівні частки становлять ті, хто шукав самостійно, ті, кому допомагали 

родичі, і ті, кому допомагали посадові особи, – трохи більше, ніж по 20%. Найменше самостійних орендарів 
виявилося у Сімферополі – 17%, а найбільше у Києві – 38%. Студентам найбільше допомогли посадові особи – 
51,5%, а кожен четвертий студент шукав житло самостійно. Посадові особи також ж допомогли 28,6% біженців, а 
іншим 23,8% біженців допомогли співвітчизники та члени общини. Мігранти-резиденти найчастіше отримували 
допомогу від родичів – 35,8%, а кожен третій шукав житло самостійно.

Труднощі при пошуку житла
56% опитаних зазначили, що в них не виникало проблем при пошуку житла. 
21% респондентів вважають, що вартість житла або його оренди зависока для них, близько 8% відзначили 

безпідставне підвищення вартості житла орендодавцем, а 7% осіб отримали відмову в оренді житла через 
іноземне громадянство.

Окремі мігранти повідомили про перешкоди через відсутність реєстрації.
Відсутність реєстрації найбільше заважала біженцям – 7% з них відзначили цей пункт, а 14% отримали відмову 

в оренді житла як іноземні громадяни.

Влив факторів статі та віку на пошук житла
Проблем із пошуком житла не виникало у 50,4% чоловіків та 56,1% жінок. Чоловіки частіше, ніж жінки, 

стикалися з надмірною вартістю оренди, в тому числі з безпідставним її завищенням, частіше отримували 
відмову через іноземне громадянство та їм частіше заважала відсутність реєстрації. Більше 40% тих, у кого не 
виникало проблем із пошуком житла, становили особи до 25 років – це 67% від чисельності представників  цієї 
вікової групи.

Регіональні відмінності
Найпростіше вдалося знайти житло тим, хто оселився у Львові, – більше 80% не стикалися з жодним 

проблемами, набагато складніша ситуація виявилася у Києві та Одесі, де не мали труднощів з винайманням 
власного помешкання менше 35% респондентів. На думку опитаних, Київ також не може похвалитися 
об’єктивним ціноутворенням на ринку житла: з тих, хто відзначив безпідставне підвищення вартості квартир, 
46,4% проживають в Києві (це 26,5% усіх прибулих до Києва респондентів). Цей показник є найпоширенішою 
проблемою також у Львові, а в Харкові, Одесі, Луганську та Сімферополі найбільше труднощів виникало з 
високою вартістю оренди.

За матеріалами глибинних інтерв’ю з лідерами національних громад можна визначити наступні тенденції. 
Іноземні студенти в основному живуть у гуртожитках, але часом умови є незадовільними і місць усім не вистачає. 
Ситуація з власним житлом дещо відрізняється. Так, у Львові більшість членів трьох з п’яти громад мають власне 
житло, яке часто належить одному з подружжя або отримане ще за часів Радянського Союзу. Представників 
низки громад інших міст також мають житло у приватній власності.

Для усіх опитаних у Києві лідерів громад мігрантів проблема дискримінації не є нагальною. Будь-хто може 
орендувати квартиру, якщо має достатньо коштів. Така ж ситуація спостерігається у Львові та Сімферополі. 
Респонденти в Одесі, Харкові та Луганську частіше стикаються з небажанням орендодавців здавати житло 
іноземцям. Вирішення проблем з власним житлом лідери громад вбачають у державних програмах підтримки, 
будуванні гуртожитків та центрів адаптації конкретно для мігрантів або наданні земельних ділянок, часом – у 
створенні фонду взаємодопомоги у громаді, а найбільше – у підвищенні добробуту тих, хто мешкає в Україні. 

Оцінка поширеності випадків дискримінації
Опитування мігрантів з цього приводу показало, що іноземці часто платять за житло більше українців, 
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половина опитаних зазначили, що українці надають перевагу своїм громадянам при наданні послуг оренди 
житла.

Так, під час опитування респондентам було запропоновано оцінити два твердження щодо житла. Із 
твердженням «Місцеве населення надає перевагу представникам місцевого населення при здаванні житла» 
погодилися 52,5% осіб, які знімають квартиру самі або з членами сім’ї, а не погодилися 39,4%. Серед тих, хто 
знімає квартиру не з членами сім’ї, відповідно 59,4% і 33,4%.

Друге твердження мало наступну форму: «Іноземцям житло здають за завищеними цінами» і отримало 
підтвердження від 66,4% тих, хто знімає квартиру сам або з членами сім’ї, 71% тих, хто знімає квартиру не з 
членами сім’ї та 64,7% тих, хто знімає кімнату. 

Респонденти в Одесі, Харкові та Луганську частіше стикаються з небажанням орендодавців здавати житло 
іноземцям.

Лідери громад в шести містах України звернули увагу на такі моменти, пов’язані із дискримінацією у питанні 
житла/помешкання:

• відмови в наданні житла в оренду часто бувають пов’язані із упередженістю власників, наприклад 
були випадки, коли орендарі відкрито повідомляли, що здають житло лише «слов’янам» (частіше про такі 
випадки повідомляють африканські громади);

• інколи відмовляють, якщо у власників вже був негативний досвід відносин із іноземцями;
• лідери громад, до яких входить велика кількість шукачів притулку та біженців, відзначають недостатню 

спроможність центрів для біженців у наданні помешкання та потребу у відкритті нових центрів;
• часто із відмовами стикаються студенти (тут часто йдеться про подвійну дискримінацію – через вік/

соціальний статус та етнічне походження), хоча дані опитування мігрантів цього не показують.

Таким чином, основними проблемами у сфері доступу іноземців до житла є низький рівень забезпечення 
житлом, зокрема обмежені можливості для біженців отримати тимчасове житло в ПТРБ, а також 
завищена вартість оренди житла для іноземців.

План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство 
на період до 2020 р. досить комплексно підходить щодо визначення кола осіб, житлова ситуація яких має бути 
вдосконалена, перераховуючи всі категорії та окремо виділяючи вразливі серед них:

• біженців;
• осіб, які потребують додаткового захисту;
• одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту;
• дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту;
• дітей, розлучених із сім’єю.

План заходів щодо інтеграції біженців містить заходи, спрямовані на розширення мережі пунктів тимчасового 
розміщення біженців, матеріально-побутового забезпечення осіб, розміщених у таких пунктах.

У той же час, План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр. взагалі не 
передбачає цілей щодо покращення доступу до житла. 

Питання доступу іноземців до житла регулюються Цивільним Кодексом України, Законами України «Про 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», «Про адміністративні послуги».

Слід зауважити, що визначення терміну місця проживання в Законі України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» не збігається з нормами Цивільного кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 
29 Цивільного Кодексу, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, 
придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична 
особа проживає постійно, переважно або тимчасово. 

На відміну від Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 
Цивільний Кодекс не встановлює вимоги щодо строку проживання за місцем проживання. У той час, як Закон

2.5.2. Чи державні програми націлені на вирішення чинних проблем?

2.5.3. Законодавче забезпечення виконання державних програм
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України встановлює, що цей строк повинен бути понад шість місяців на рік. Крім того, в розумінні Цивільного 
Кодексу місцем проживання є окреме приміщення, придатне для проживання (будинок, квартира чи інше). В той 
час як відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 
місцем проживання є адміністративно-територіальна одиниця. Отже, виходячи з останнього, можна зробити 
висновок, що відповідно до Закону, особа не повинна змінювати реєстрацію місця проживання, якщо вона 
змінює адресу житла в межах однією адміністративно-територіальної одиниці, а лише письмово повідомити 
орган реєстрації про зміну адреси протягом 10 днів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги», адміністративна послуга – це результат 
здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно 
до закону. Визначення є дуже широким, отже не дає чіткого пояснення, що є адміністративною послугою. Для 
уточнення необхідно встановити перелік адміністративних послуг. Відповідно до ч. 2 ст. 5 цього Закону перелік 
адміністративних послуг визначається законом. Однак, відповідно до постанови КМУ № 118 від 20.02.2013 р. «Про 
затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», перелік адміністративних 
послуг, які надаються через центр, визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про його 
утворення. Зокрема, перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є 
органи виконавчої влади, визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про його утворення, 
та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України.119Отже, в законодавстві не узгоджено, яким органом та на якому рівні має бути утверджено перелік 
адміністративних послуг – на рівні законів чи на рівні підзаконних актів.

На практиці відсутність реєстрації місця проживання тягне за собою позбавлення права осіб на отримання 
багатьох послуг, зокрема освітніх та з дошкільного виховання, а також адміністративних. Хоча відповідно до ч. 2 
ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», реєстрація місця 
проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, 
передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження, 
законами та підзаконними актами встановлено, що практично всі адміністративні послуги надаються особам 
лише за зареєстрованим місцем проживанням. Отже, вважається доцільним узгодити законодавство щодо 
адміністративних послуг із ч. 2 ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», а саме не вимагати реєстрацію місця проживання для отримання адміністративних 
послуг.

На виконання державних програм було прийнято низку законодавчих актів, зокрема:
• Наказ МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для 

оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання», відповідно до якого 
іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем проживання, а 
в разі зміни місця проживання – перереєструватися в порядку, установленому статтею 6 Закону України «Про 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 120

• Постанова КМУ №118 від 20.02.2013 р. «Про затвердження Примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг».

• Постанова КМУ №588 від 01.08.2013 р. «Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг».

• Наказ МВС №507 від 24.05.2013 р. «Про внесення змін до деяких наказів МВС України з питань діяльності 
Державної міграційної служби України».

• Постанова КМУ №13 від 3.01.2013 р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг».

• Розпорядження КМУ №718-р від 11.09.2013 р. «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг».

• Наказ Мінрегрозвитку №256 від 21.06.2013 р. «Про затвердження Порядку використання у 2013 р. коштів 
державного бюджету, передбачених на утворення центрів надання адміністративних послуг».

• На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця 
проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні» 03.01.2013 прийнято постанову КМУ № 3 «Про 
визнання такими, що втратили чинність, постанов КМУ від 28 липня 2004 р. № 985 і від 17 серпня 2011 р. 

119п. 5 постанови КМУ № 118 від 20.02.2013 р. «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».
120п. 3.10. наказу МВС України № 681 від 15.07.2013 р. «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки 
на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання».
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№ 895» та видано наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 (набув чинності 04.01.2013), яким затверджено новий 
Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразки необхідних для 
цього документів, зареєстрований в Мін’юсті 18.12.2012 за № 2109/22421.

Відповідно до наказу МВС № 1077 від 22.11.2012 р., документи мають подаватися до центрів надання 
адміністративних послуг, однак сама реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
здійснюється управліннями, відділами (секторами) Державної міграційної служби України в районах, районах 
у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення121. Причому, реєстрація 
має здійснюватися у день подання особою документів122. Беручи до уваги такий короткий строк для здійснення 
реєстрації, порядок якої передбачає взаємодію органів ДМС та центрів надання адміністративних послуг, може 
бути проблематичним своєчасне отримання реєстрації.

Шукачі притулку мають реєструвати місце проживання в тому ж порядку, як і мігранти, тобто відповідно до 
наказу МВС № 1077 від 22.11.2012 р. Згідно із абз. 6 п. 2.6. цього Наказу, працівник територіального підрозділу 
ДМС України вносить відомості про реєстрацію місця проживання до паспортного документа та картки 
реєстрації особи шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи. Однак, неможливе 
внесення штампу про реєстрацію місця проживання до національного паспорту шукача притулку через те, 
що паспорт знаходиться на зберіганні в органах міграційної служби.

Що стосується мігрантів, які не мають підстав для реєстрації місця проживання, відповідно до наказу МВС № 
1077 від 22.11.2012 р., вони мають можливість зареєструвати місце проживання на підставі перебування або 
взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі. Для цього серед інших документів, вони мають подати до 
центру надання адміністративних послуг довідку про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній 
установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (затверджена в Додатку №7 до наказу 
МВС №1077 від 22.11.2012) та копію посвідчення про взяття на облік бездомної особи. Остання затверджена 
наказом Мінсоцполітики № 574 від 28.12.2011 р. «Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних 
громадян», зареєстрованим в Мінюсту України 20 січня 2012 р. за № 84/20397. Наказ Мінсоцполітики № 574 
від 28.12.2011 р. також встановлює форму посвідчення про взяття на облік бездомної особи; форму журналу 
реєстрації документів для оформлення реєстрації місця проживання або місця перебування бездомної особи; 
та форму журналу реєстрації заяв про оформлення зняття з реєстрації місця проживання бездомної особи.

Наказ МВС № 1077 від 22.11.2012 р., встановлює альтернативні шляхи підтвердження права осіб на 
проживання в житлі, тим не менш, процедура підтвердження останнього є дуже проблематичною на 
практиці. Перш за все, це пов’язано із небажанням власників житла повідомляти про укладення договорів 
оренди. Як повідомили неурядові організації, які працюють із мігрантами в Київській, Харківській областях та 
АРК, зазвичай власники квартир не бажають укладати офіційні договори оренди через намір уникнення виплати 
податків. Крім того, ні орендодавці, ні орендарі зазвичай не зацікавлені в офіційному укладенні договору через 
можливе оподаткування і підвищення плати за комунальні послуги (та відповідно орендної плати). З такою 
ситуацією часто зустрічаються мігранти, іноземні студенти та шукачі притулку, які орендують житло.

Таким чином, небажання власників житла співпрацювати з питань реєстрації місця проживання 
орендарів, призводить до відсутності реєстрації місця проживання іноземців.

Що стосується безпритульних мігрантів, як повідомили організації, які допомагають мігрантам в Київській та 
Харківській областях, на практиці вони можуть зареєструвати місце проживання в будинках нічного перебування. 
Однак, ці будинки скоріше слугують місцем для формальної реєстрації, а не фактичного проживання мігрантів. 
Будинки нічного перебування працюють у нічному режимі та не дозволяють клієнтам перебувати в приміщеннях 
будинку впродовж дня. Таким чином, будинки нічного перебування слугують місцем для фактичного 
розміщення мігрантів тільки в екстрених випадках. 

Що стосується шукачів притулку, на практиці штамп про реєстрацію місця проживання проставляється 
зазвичай у довідці про звернення за захистом. Однак, як було повідомлено організацією, яка надає юридичні 
послуги шукачам притулку в Луганській області, на практиці реєстрація місця проживання неможлива через 
невидачу шукачам притулку довідок про звернення за захистом через відсутність роздрукованих бланків 
довідок.

121п. 1.3. наказу МВС № 1077 від 22.11.2012 р.
122п. 1.3. наказу МВС № 1077 від 22.11.2012 р.
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Наявність дискримінаційних положень
На практиці відсутність реєстрації місця проживання тягне за собою позбавлення права осіб на отримання 

багатьох послуг, зокрема освітніх та з дошкільного виховання, а також адміністративних. Це є проявами нерівного 
ставлення та дискримінації щодо мігрантів у їхньому доступі до інших прав. Хоча відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону 
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», реєстрація місця проживання 
чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених 
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Законодавчу неврегульованість питань, викладених вище, підтверджують надходження скарг до 
Уповноваженого ВРУ з прав людини. Так, у 2012 р. надійшло шість скарг щодо порушення права на житло (дві 
від біженців), чотири скарги щодо порушення права на отримання реєстрації, та дві скарги щодо порушення 
права вільного вибору місця проживання. За дев’ять місяців 2013 р. надійшло п’ять скарг щодо порушення права 
вільного вибору місця проживання та чотири щодо порушення права на отримання реєстрації.

У процесі роботи було проведено аналіз 13 заходів передбачених пунктами 2.6, 4.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.3, 7.4, 7.5, 
8.1, 8.2 Плану заходів з інтеграції біженців та пунктами 16, 17,46 Плану заходів з реалізації Концепції державної 
міграційної політики України.

Слід відзначити, що деякі цілі сформульовано не достатню якісно, тобто чинні формулювання не забезпечують 
наявності кінцевого результату. Формулювання «опрацювати питання щодо можливості надання соціального 
житла» та «опрацювати питання щодо утворення центрів для тимчасового забезпечення житлом» не передбачає 
обов’язку саме надання соціального житла та утворення центрів для тимчасового забезпечення житлом. 

План заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики передбачає одну ціль, пов’язану із 
будівництвом пунктів тимчасового розміщення біженців. Однак, ціль сформульовано не достатньо якісно. 
Формулювання «здійснення заходів щодо будівництва» знову ж таки є таким, яке ні до чого державні органи не 
зобов’язує. 

2.5.4. Оцінка стану виконання запланованих заходів
у межах передбачених термінів

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  
якими  можна  
було  б оцінити 

ефективність 
виконання заходу

Проведення аналізу законодавства з питань 
свободи пересування та вільного вибору 
місця проживання в Україні, за результатами 
якого в установленому порядку подати 
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 
удосконалення такого законодавства123.

Прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо реєстрації 
місця проживання та місця 
перебування фізичних осіб в 
Україні», що значно спрощує 
процедуру реєстрації фізичних 
осіб (набрав чинності 05.08.2012) 
на низку підзаконних актів.
По суті проблема удосконалення 
законодавства з цих питань 
залишається невирішеною.

Наявність/
відсутність 
експертного 
висновку.

Таблиця 2.10. – Оцінка стану виконання державних програм у сфері доступу до житла

123п. 16 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики України.
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Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  якими  
можна  було  б оцінити 

ефективність виконання 
заходу

Розробка з урахуванням питання щодо 
забезпечення прав власників житла 
нормативно-правових актів із метою 
вдосконалення процедури реєстрації 
населення за місцем проживання 
(перебування)124.

Звіт про виконання 
відсутній.

Наявність/відсутність 
розроблених нормативно-
правових актів.

Забезпечення розбудови мережі пунктів 
тимчасового розміщення біженців у регіонах 
їх найбільшої концентрації125.

Звіт про виконання 
відсутній, виконання 
заходу розпочинається з 
2014 р.

Кількість ПТРБ.
Обсяг житлового фонду 
ПТРБ.
Кількість біженців, які 
мешкають у ПТРБ.

Розроблення вимог до матеріально-
побутового забезпечення біженців, 
що проживають у пунктах тимчасового 
розміщення біженців126.

Звіт про виконання 
відсутній.

Наявність/відсутність 
розроблених вимог.
Рівень задоволеності 
біженців, які проживають 
у ПТРБ, матеріально-
побутовим забезпеченням.

Опрацювання питання щодо можливості 
надання біженцям соціального житла та в 
разі потреби підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до актів законодавства127.

Створено Фонд житла 
для тимчасового 
розміщення біженців 
та осіб, які потребують 
додаткового захисту, 
у сільській місцевості 
у Одеській та 
Хмельницькій областях.

Обсяг житлового фонду 
соціального житла.
Кількість біженців, які 
отримали соціальне житло.

Опрацювання питання щодо утворення 
центрів для тимчасового забезпечення 
житлом біженців, що перебувають у складних 
життєвих обставинах128.

Звіт про виконання 
відсутній.

Кількість створених 
центрів.
Обсяг житлового фонду у 
цих центрах.
Кількість біженців, які 
мешкають у цих центрах.

Опрацювання питання щодо сприяння 
добровільному розселенню біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту, в 
сільській місцевості129.

Звіт про виконання 
відсутній.

Кількість біженців, які 
скористалися заходами.

124п. 17 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики України.
125п. 2.6Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
126п. 4.2 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
127п. 6.3 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
128п. 6.4 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
129п. 6.5 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.



    74 Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів

Заходи Звіт та його оцінка Показники, за  якими  
можна  було  б оцінити 

ефективність виконання 
заходу

Опрацювання питання щодо забезпечення 
житлом біженців в депресивних регіонах130.

Звіт про виконання 
відсутній.

Кількість біженців, які 
скористалися заходами.

Проведення консультацій щодо розроблення 
програм надання доступного житла 
біженцям131.

Звіт про виконання 
відсутній.

Висновки за проведеними 
консультаціями.

Проведення аналізу законодавства у 
сфері притулку, захисту біженців з метою 
врегулювання питання щодо перебування на 
території України дітей-біженців і дітей, яких 
визнано особами, що потребують додаткового 
захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які 
подали заяву про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту132.

Звіт про виконання 
відсутній.

Наявність/відсутність 
аналізу законодавства.

Утворення пунктів тимчасового розміщення 
дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, 
які потребують додаткового захисту, та дітей, 
розлучених із сім’єю, які подали заяву про 
визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту133.

Звіт про виконання 
відсутній.

Кількість створених пунктів.
Кількість представників 
цільової групи, які 
розміщені в цих пунктах.

Утворення центру прийому та перебування 
дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, 
які потребують додаткового захисту, та 
дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву 
про визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту, на базі пункту 
тимчасового розміщення біженців у м. 
Яготині Київської області134.

Звіт про виконання 
відсутній, виконання 
заходу планується 
протягом 2014 р.

Наявність створеного 
центру.
Кількість представників 
цільової групи, які 
скористалися послугами 
центру.

Утворення центру прийому та перебування 
одиноких матерів та одиноких вагітних жінок 
із числа біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, на базі пункту 
тимчасового розміщення біженців у м. 
Яготині Київської області135.

Звіт про виконання 
відсутній, виконання 
заходу планується 
протягом 2014 р.

Наявність створеного 
центру.
Кількість представників 
цільової групи, які 
скористалися послугами 
центру.

130п. 6.6 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
131п. 8.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
132п. 8.2 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
133п. 7.3 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
134п. 7.4 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
135п. 7.5 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
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Діяльність державних органів влади у сфері житлового забезпечення іммігрантів спрямовується лише на 
біженців. Пункти тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) функціонують у Закарпатській області та м. Одеса. 
Протягом 2012 р. в цих ПТРБ було розміщено 312 іноземців (у м. Одеса – 205 осіб, у Закарпатській області – 107), 
у т.ч. 144 чоловіків, 60 жінок, 108 дітей. Найбільше з них вихідців з Афганістану – 132, Сомалі – 32, ДР Конго – 31, 
Гвінеї-Конакрі – 17, Судану – 15, Узбекистану – 14. В Одесі нині відбувається реконструкція ПТПБ. Здійснюється 
робота з введення в експлуатацію ПТРБ у м. Яготин Київської області, яка уповільнена через проблеми з 
фінансуванням.

Біженці можуть користуватися програмами доступного соціального житла, крім іпотечного кредитування. 
У двох регіонах (Одещина з 2009 р. та Хмельниччина з 2010 р.) здійснювався пілотний проект створення 
Фонду соціального житла для тимчасового розміщення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, 
у сільській місцевості, однак він не був реалізований через відсутність бажаючих поселитися у запропонованих 
помешканнях.

Для оцінки сучасного стану інтеграції у сфері доступу до житла було визначено показник співвідношення 
власників нерухомості до невласників нерухомості (див. п. 1.3). Цей показник становить 0,19 за даними 
нашого дослідження, 0,20–0,67 у різних містах за даними СЄІР та 0,58 за даними КІМС. Отже, з високим 
ступенем ймовірності можна говорити про низький рівень забезпечення мігрантів житлом. Ще певна кількість 
іноземців наймають житло, однак, зазвичай вони не можуть зареєструватися за місцем проживання через 
небажанням власників житла повідомляти про укладення договорів оренди. Найбільші проблеми з реєстрацією 
виникають у шукачів притулку, оскільки їхні паспорти перебувають на зберіганні в органах міграційної служби, 
а можливість внесення штампу до довідки про звернення за притулком законодавством не передбачена (хоча 
і практикується). Процедура реєстрації за місцем проживання є спрощеною лише для іноземних студентів, які 
живуть у гуртожитку, але при цьому не всім студентам-іноземцям вистачає місць у цих закладах. Відсутність 
реєстрації значно ускладнює доступ іноземців до послуг освіти, охорони здоров’я та адміністративних послуг.

Додаткову інформацію щодо інтеграції іноземців у сфері доступу до житла можна отримати шляхом 
налагодження збору відомостей, необхідних для розрахунку показника відношення кількості осіб, які 
перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) до загальної кількості заявників. Це дозволить 
оцінити можливості держави щодо забезпечення місцями у ПТРБ осіб, які цього потребують. На сьогодні відомі 
дані про кількість осіб, які перебувають у ПТРБ, однак відсутня інформація про осіб, які цього потребують.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До законодавства
• Узгодити нормативно-правові акти з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні», оскільки реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність 
не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними 
договорами України, або підставою для їх обмеження.

• Узгодити Закон України «Про адміністративні послуги» із постановою КМУ № 118 від 20.02.2013 р. «Про 
затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», чітко встановлюючи, що 
перелік адміністративних послуг має визначатися Законом України «Про перелік адміністративних послуг та 
плату (адміністративний збір) за них».

• Встановити перелік адміністративних послуг, доопрацювавши Проект Закону України «Про перелік 
адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за них» для уточнення визначення поняття 
адміністративна послуга.

• Внести зміни до Закону України «Про адміністративні послуги», встановлюючи процедуру звернення за 
адміністративними послугами осіб, які звернулись за захистом в Україні.

• Внести зміни до наказу МВС № 1077 від 22.11.2012 р., встановлюючи порядок внесення штампу про 
реєстрацію місця проживання до довідки про звернення за захистом.

• Узгодити Закон України «Про соціальні послуги» із наказом Мінпраці №31 від 14.02.2006 р., чітко визначаючи, 
що мігранти та іноземні студенти мають право на отримання соціальних послуг.

• Узгодити постанову КМУ № 422 від 31.03.2004 р. із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», змінивши посилання до Закону України «Про біженців» на відповідні 
посилання до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

2.5.5. Оцінка рівня інтеграції у сфері доступності житла
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• Врегулювати процедуру надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, а також статусу 
дитини-сироти дітям, розлученим з сім’єю. 

• Доопрацювати та прийняти наказ МВС щодо затвердження Типового положення про центр (центри) 
прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та 
дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, на базі пунктів тимчасового розміщення біженців ДМС України.

• Розробити підзаконний акт, який регулюватиме утворення центру прийому та перебування одиноких 
матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі пункту 
тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

До виконання Планів заходів
• Забезпечити можливість надання біженцям соціального житла на виконання п. 6.3 Плану заходів щодо 

інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.
• Розробити і впровадити механізми стимулювання поселення мігрантів та біженців у депресивних районах 

на виконання п. 6.6 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 
українське суспільство на період до 2020 р.

До центральних та місцевих органів виконавчої влади
• Розробити методичні рекомендації щодо навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях 

щодо запобігання та протидії дискримінації.
• Забезпечити включення навчальної програми щодо запобіганню та протидії дискримінації до обов’язкового 

курсу підвищення кваліфікації співробітників, які працюють над виконанням обох інтеграційних планів.
• Налагодити збір інформації про кількість осіб, які бажають отримати можливість мешкати у ПТРБ. Це 

дозволить в перспективі розширити перелік показників для оцінки ефективності державних програм у цій сфері.
• Запровадити опитування щодо становища іноземців (можуть бути здійснені після проведення наступного 

перепису населення).
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Важливість врахування взаємовідносин з місцевим населенням та державними органами
при оцінці інтеграції іммігрантів
Характер і частота контактів іммігрантів з місцевим населенням та представниками органів державної влади 

є важливим механізмом культурної інтеграції. Як показують результати численних наукових досліджень, саме 
частота контактів з іммігрантами є визначальним чинником формування толерантного ставлення до іммігрантів 
серед населення України. Від взаємодії між мігрантами та мігрантськими громадами з одного боку, та органами 
державної влади з іншого безпосередньо залежить рівень довіри мігрантів до держави, що їх приймає, та рівень 
обізнаності щодо державних заходів у сфері інтеграції та регулювання міграційних процесів.

Частота спілкування іноземців з місцевим населенням
За даними опитування, іммігранти досить активно спілкуються з місцевим населенням. 43% опитаних мають 

близьких друзів серед місцевих мешканців і 25% підтримують товариські стосунки з українцями. Лише кожен 
одинадцятий опитаний спілкується з місцевими мешканцями тільки у громадських місцях, взагалі не спілкуються  
менше одного відсотка респондентів. 

Серед трьох охоплених обстеженням категорій іноземців близьких друзів серед місцевих мешканців має 
половина біженців і дещо менше половини мігрантів-резидентів (46%). Студенти-іноземці у рівній мірі мають 
близьких друзів серед місцевих мешканців та спілкуються з українцями лише в учбових закладах – по 30% 
відповідно. Частка тих, хто має близьких друзів серед місцевих мешканців, помітно вища серед чоловіків, ніж 
серед жінок, і зростає зі збільшенням віку. Члени усіх громад, лідери яких були опитані, мають друзів серед 
місцевого населення, звичайними стали випадки міжетнічних шлюбів, народження спільних дітей. 

Шляхи залучення мігрантів до життя в Україні
Опитані іноземці значною мірою цікавляться соціально-економічним, політичним, культурним життям в 

Україні (рис. 2.8.). Найчастіше іноземці дізнаються про життя в Україні за допомогою телебачення, таких найбільше 
у Києві та Луганську. На другому місці – Інтернет-джерела, і найбільше активних онлайн-користувачів теж у Києві 
та Луганську. Майже на однаковому рівні з Інтернетом мігранти залучені до особистісного обговорення подій 
(38 %), яке переважає у Харкові та Луганську. Лише одна шоста респондентів зазначили, що вони  не цікавляться 
розвитком подій в Україні, більшість з цієї категорії опитаних мешкає у Львові і переважно це іноземні студенти. 

2.6. Взаємовідносини з місцевим
населенням та державними органами

2.6.1. Наявні проблеми та фактори впливу
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Рис. 2.8. Розподіл відповідей на питання «Чи цікавитесь Ви соціально-економічним, політичним, 
культурним життям в Україні?», % (це питання передбачало можливість обрання кількох варіантів 
відповідей)

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.
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Ставлення місцевого населення до мігрантів
Переважна більшість респондентів (78%) характеризує ставлення місцевого населення до них як дружнє, 

зокрема майже половина назвала його цілком дружнім, понад третина – переважно дружнім (рис. 2.9). Лише 
окремі особи відзначають негативне ставлення до них більшості місцевого населення, переважно це вихідці з 
африканських країн. Чоловіки відзначають дружнє ставлення до них з боку місцевого населення частіше, ніж 
жінки, особи старшого віку – частіше, ніж молодь. Частка тих, хто оцінює ставлення місцевого населення до 
них як дружнє, серед представників трьох категорій іноземців суттєво не відрізняється, однак біженці частіше 
за інших характеризують це ставлення як цілком дружнє, а серед іноземних студентів переважає думка, що це 
ставлення є переважно дружнім. 

Лідери громад мігрантів, опитані в рамках даного дослідження, також оцінюють взаємовідносини з місцевим 
населенням як дружні, хороші, лише представник російської громади Львова оцінив їх як задовільні.

У той же час лідери громад відзначають наявність окремих неприємних випадків. Зокрема, представник 
однієї з громад зазначив, що через пропаганду в пресі місцеве населення не любить іслам. 

Цілком дружнє

Абсолютно негативнеПереважно негативне

Нейтральне

Переважно дружнє

Рис. 2.9. Розподіл іноземців за відповіддю на питання «Опишіть, будь ласка, ставлення більшості 
місцевого населення до Вас»

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Поширеність випадків неприязного ставлення з боку місцевих мешканців та їх причини
Неприязне ставлення до себе як до іноземця на території України помічали 30,3% опитаних іммігрантів. 

Найчастіше на неприязне ставлення скаржаться представники африканських країн, найрідше – вихідці з країн 
колишнього СРСР та країн розвиненої ринкової економіки. Неприязне ставлення до себе частіше помічали 
біженці, рідше – мігранти-резиденти. Чоловіки відзначали випадки неприязного ставлення майже у півтора разу 
частіше, ніж жінки, молодь – частіше, ніж особи середнього віку.

Як багато іммігрантів зазнають нерівного ставлення через своє етнічне походження та релігійні 
переконання?

З усіх, хто відповів щодо нерівного ставлення до себе через етнічне походження або релігію, кожен четвертий 
має особистий досвід. Найбільше такого досвіду мають біженці (вони становлять дві третини від усіх, хто має 
такий досвід), найчастіше з нерівним ставленням стикалися іноземців, що мешкають у Києві та Одесі.

У яких сферах це проявляється найбільше?
Лідерами є громадський транспорт – 21% (найбільше у Києві) та органи влади – 18% (найбільше у Києві та 

Одесі), на роботі лише 8% відчували нерівне ставлення через свою ідентичність.

Хто найбільше виявляє неприязне ставлення до мігрантів?
При відповіді на це питання домінує варіант «Перехожі» (67,4%), вагома частина респондентів (39,1%) вказала 

на правоохоронців, 16,3% назвали сусідів і стільки ж – працівників лікарень, шкіл, магазинів (дане 
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Рис. 2.10 – Ставлення українських студентів до представників різних етнічних груп іноземців (за 
10-бальною шкалою)

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Загалом, за даними опитувань ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ 2005–2011 рр., частка студентів, які виявляють 
повне неприйняття до так званих  нетрадиційних мігрантів, не перевищує 10%. Однак саме ця десята частина 
студентської молоді і формує міжетнічну напруженість, конфлікти на національному ґрунті. Відповідно, 
нагальним завданням є усунення впливу цього контингенту на студентське середовище.

Частота випадків неправомірних дій стосовно іноземців з боку представників державних органів
Представники органів державної влади відзначають відсутність скарг щодо дискримінації з боку іноземців 

в рамках своїх відомств. Лише представники ДМС повідомили про наявність невеликої кількості скарг на 
бездіяльність державних службовців, ненадання послуг тощо. 

Водночас за інформацією Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за 2012 р. 
до цього органу надійшло 318 звернень від біженців, громадян інших держав та осіб без громадянства, які 
містили 617 повідомлень про порушення прав заявників, за 10 місяців 2013 р. – 297 звернень, які містили 457 
повідомлень. Частка звернень біженців, іноземців та осіб без громадянства в загальній кількості звернень є явно 
вищою від частки цих категорій осіб в загальній чисельності населення України, щоправда частина звернень

питання передбачало кілька варіантів відповіді). На неприязне ставлення з боку колег по роботі та однокурсників 
поскаржилися менше 10% тих, хто дав відповідь на дане питання. 

Таким чином, саме частота контактів між іммігрантами і приймаючим населенням є чинником 
формування толерантного ставлення між ними та важливим механізмом інтеграції іммігрантів.

Той факт, що рівень толерантності та поваги до вихідців з інших країн, принаймні серед студентської молоді, 
прямо пропорційний частоті спілкування з іноземцями, свідчать дані опитувань студентів-громадян України, 
проведених відділом міграційних досліджень ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ у 2005, 2009 та 2011 рр.136. Як показали 
результати цих опитувань, рівень толерантності серед більшості української студентської молоді стосовно 
«нетрадиційних» іммігрантів є досить високим. Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до 
11 етнічних та міжетнічних груп, з яких дев’ять є нетрадиційними іммігрантами, а ще дві – міжетнічними групами, 
що походять з південних регіонів колишнього СРСР і за своїми антропологічними та деякою мірою культурними 
і релігійними ознаками близькі до нетрадиційних іммігрантів. За десятибальною системою (10 – найвищий бал) 
жодна з включених до анкети спільнот не отримала бал нижче 4,5 (рис. 2.10). 

136У 2005 та 2009 рр. опитування було проведено в м. Києві, у 2001 р. – у  шести містах України, включно з Києвом.  
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могла надійти від іноземців, які перебували в Україні у короткострокових ділових, туристичних поїздках тощо. 
Найчастіше заявники скаржилися на органи МВС, а також на органи судової влади та прокуратури.

28,2% опитаних іноземців зазначили, що їм відомі випадки, коли представники державних установ (працівники 
міськадміністрації, райради, сільради, школи, ЖЕКу, суду тощо) недоброзичливо ставилися до іммігрантів, 
відмовлялися їм допомогти саме через їхнє етнічне походження та релігійні погляди. Особливо часто мігранти 
скаржаться на дії представників органів внутрішніх справ. Так, 45,4% респондентів повідомили, що вони або їхні 
близькі стикалися з некоректною поведінкою або неправомірними діями з боку міліції в Україні, причому лише 
п’ята частина тих, хто має такий досвід, не були впевнені, що міліція діяла неправильно (рис. 2.11).

Так

Ні

Можливо, але я не впевнений,
що міліція діяла неправильно

Рис. 2.11. – Розподіл респондентів за відповідями на питання «Чи стикалися Ви або Ваші близькі з 
некоректною поведінкою або неправомірними діями з боку міліції в Україні?»

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Найчастіше за повідомленнями респондентів такі дії міліції зводилися до безпідставного обшуку, огляду речей, 
вимагання хабара, грубості або образ. Лише окремі респонденти зверталися зі скаргою у зв’язку з неналежним 
ставленням / порушенням їхніх прав. Серед причин відмови від відстоювання своїх прав респонденти найчастіше 
називали недовіру до чиновників, представників влади, невіру в те, що винний буде покараний, та побоювання, 
що скарга може призвести до погіршення ситуації.

Майже половина респондентів (45,8%) повністю погодилися з висловлюванням, що в Україні у осіб з 
нетиповою для місцевого населення зовнішністю представники правоохоронних органів частіше перевіряють 
документи, ще понад чверть (26,1%) швидше згодні з цим висловлюванням. 

Отже, дві третини різних категорій мігрантів активно залучені до спілкування з місцевим 
населенням, і стільки ж оцінює ставленням місцевого населення як дружне. Мігранти активно слідкують 
та обговорюють життя в країні за допомогою телебачення, Інтернету та особистісного спілкування 
з місцевими жителями. У той же час третина опитаних, які належать до нетрадиційних мігрантів, 
відчуває неприязне ставлення до себе переважно від перехожих та правоохоронців. Кожен четвертий 
зазнає нерівного ставлення через своє етнічне походження та релігійні переконання переважно у 
громадському транспорті та від держслужбовців.
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У досліджуваних програмах інтеграції присутні заходи, прямо чи побічно спрямовані на зміцнення 
взаємовідносин між мігрантами та місцевим населенням, сприяння адаптації іммігрантів до суспільства, що їх 
приймає. Так, згідно з п. 2.1 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, 
в українське суспільство на період до 2020 р., передбачається постійне здійснення заходів щодо формування 
толерантного ставлення до біженців. Пунктом 64. Плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики 
України передбачається забезпечення поширення серед іноземців та осіб без громадянства інформації про 
особливості національної культури, звичаї, традиції та розвиток демократії в українському суспільстві. Натомість, 
у п.63 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики України передбачено інформування населення 
щодо особливостей національної культури та способу життя народів, представники яких мігрують в Україну, 
викорінення расизму та ксенофобії, формування в суспільстві толерантного ставлення до іммігрантів. Тобто 
проаналізовані програми містять заходи, спрямовані на попередження ксенофобії як серед мігрантів, так і 
серед місцевого населення.  Проте жодних заходів, спрямованих на підвищення толерантності та попередження 
нетерпимості серед працівників органів держаної влади, зокрема правоохоронців, програми не містять.

За повідомленнями органів державної влади (Мінкультури, МВС, ДМС) ними проводиться інформаційно-
просвітницька робота щодо формування толерантності, поваги до культури, мови, звичаїв та традицій 
представників різних національностей, що проживають в Україні, у т.ч. робота зі школярами та студентами. 
Зокрема, таку роботу здійснюють державні бібліотечні заклади. Однак, у звітах про виконання програм 
інтеграції лише фрагментарно згадуються відомості про кількість відповідних заходів та кількість охоплених 
ними осіб. У тих випадках, коли кількість осіб зазначена, вона зазвичай є досить невеликою. Так, лекціями та 
бесідами з питань толерантного ставлення до біженців у Харківській області протягом вересня – грудня 2012 р. 
було охоплено 258 представників учнівської молоді, що становить трохи більше 0,1% загальної чисельності дітей 
шкільного віку в області.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, захисту прав національних 
меншин, сприяння збереженню і розвитку етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності національних 
меншин України належать до компетенції Міністерства культури. Відповідно до Положення про Міністерство 
культури України, цей орган влади здійснює заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві 
та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення 
до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками137.

Фактично Мінкультури більшою мірою співпрацює з товариствами традиційних етнічних меншин. Зокрема, на 
Всеукраїнській літературно-мистецькій акції «Тарас Шевченко мовами національних меншин», що проводилася 
у вересні 2013 р. Мінкультури у співпраці з Радою національних товариств України, читання звучали 22 
мовами, з яких тільки дві є мовами нових іммігрантів (арабська та китайська). Однак, це навряд чи є наслідком 
упередженого ставлення до іноземців, а пояснюється тим, що національно-культурні товариства потрапляють у 
поле діяльності Міністерства лише після їхнього звернення. Міністерство не відстежує появу нових національно-
культурних товариств та не залучає їх до своєї просвітницької роботи.

Серед лідерів громад мігрантів, опитаних у Києві, де, на думку дослідників, обізнаність про державні програми 
та рівень співпраці громад із державними органами повинні були б бути значно вищими, лише один із лідерів 
громад зазначив, що знайомий із програмами інтеграції, четверо інших нічого про них не знають. 

Жоден із опитаних у Львові лідерів громад не чув про державну програму інтеграції та не обговорював її 
наявність, якість та можливість громади користуватися її послугами з іншими членами своєї громади. Один із 
опитуваних навіть зазначив, що не має інформації про такі програми попри те, що намагався про них дізнатися 
та є активним користувачем Інтернету. Це виглядає дивним, з огляду на те, що усі три програми інтеграції, які 
розглядаються у цьому звіті, доступні на сайті Верховної Ради, певна інформація щодо цих планів міститься на 
сайті ДМС.

2.6.2. Чи державні програми націлені на вирішення чинних проблем?

2.6.3. Обізнаність іноземців щодо державних програм інтеграції

137http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/81368 
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Лише один із лідерів громад, опитаних у Луганську, знає про існування програми інтеграції мігрантів та має 
намір провести інформаційний захід для членів громади, щоб ознайомити їх із її перевагами. Всі інші на питання 
про свою обізнаність та про обізнаність членів громади відповіли негативно. 

Троє лідерів громад, опитаних в Одесі, не знають про програму. Лідер афганської громади відзначив не 
тільки обізнаність про програму, але й той факт, що члени громади користувалися її послугами, однак подальше 
розпитування виявило, що малась на увазі не державна програма інтеграції мігрантів в українське суспільство, 
а проект «Місцева інтеграція біженців в Україні», який реалізує УВКБ ООН за фінансової підтримки ЄС. Ще один 
із лідерів зауважив, що попри загальне знання про програму, громада не вбачає нічого корисного для себе в її 
заходах.

Троє з чотирьох опитаних в Сімферополі не знають про програму, лише один про неї чув, але не знає про 
практичне застосування програми та заходи, які проходять в її рамках. 

Лідери п’ятьох громад, опитаних у місті Харкові, знають про існування програм, обговорювали їх із членами 
громад, однак відзначають як обмеженість заходів у рамках програм, так і їхню низьку якість. Деякі з опитаних 
також швидше розповідають про допомогу в інтеграції, яку надають міжнародні організації (зокрема, УВКБ 
ООН), ніж про державні заходи.

Серед біженців, опитаних у рамках обстеження, дві третини нічого не знають про те, що державні органи 
України проводять заходи, спрямовані на формування толерантного ставлення до біженців та шукачів притулку. 
Лише 5% опитаних біженців добре про це знають, решта – чули про такі заходи. Серед тих, хто знає або чув про 
такі заходи, лише чверть вважають їх достатніми.

Низький рівень обізнаності щодо державних програм значною мірою пояснюється недовірою іммігрантів до 
представників державних закладів. 

Менше чверті опитаних іноземців знають про існування Закону про заборону дискримінації в Україні. На 
запитання щодо того, наскільки добре законодавство захищає права іноземців в Україні, лише 15,5% відповіли, 
що ці права достатньо захищені. Разом із тим, осіб, які вважають, що законодавство зовсім не захищає права 
іноземців, не так багато – 9,4%, більшість респондентів при відповіді на це питання обрали проміжні варіанти 
(рис. 2.12). 

2.6.4. Оцінка рівня захищеності прав іммігрантів та
можливостей їх інтеграції в Україні

Цілком достатньо захищає

Недостатньо
захищає

Захищає лише
в дуже

незначній мірі

Зовсім не
захищає

Важко відповісти

Рис. 2.12. – Розподіл респондентів за відповідями на питання «Наскільки добре Законодавство захищає 
права іноземців в Україні?»

Джерело: опитування іноземців, 2013 р.

Яскравим прикладом низької самооцінки іноземцями рівня захисту їхніх прав є розподіл відповідей 
на питання щодо порівняння рівня захисту прав біженців із захистом прав інших категорій іноземців. Серед 
опитаних біженців тих, хто вважає, що їхні права захищені гірше, ніж права інших категорій іноземців, у 4,7 разів
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Відповіді опитаних іноземців та лідерів громад на запитання про можливість покращення програм важко 
оцінювати як об’єктивні, адже більшість респондентів та (за їхніми свідченнями) громади, які вони представляють, 
не обізнані з програмами. Опитані вказали на необхідність враховувати міжнародний досвід розробки програм 
з інтеграції, перед впровадженням програм проводити консультації з самими громадами, розпочати широку 
інформаційну роботу для того, щоб громади знали про існування таких програми та активно користувалися 
ними. 

Багато респондентів звертали увагу на недостатність заходів, спрямованих на формування та просування 
культури розмаїття та толерантності в українському суспільстві. Необхідність інформаційної та навчальної 
роботи з цієї теми відзначалася опитуваними не тільки при оцінці державних програм із інтеграції, але й при 
відповіді на інші питання та описі проблем, із якими вони стикаються в України. Важливо відзначити, що деякі з 
представників громад, що історично живуть в Україні (наприклад, татари) вважають, що не потребують програм 
інтеграції, аргументуючи це тим, що вони є громадянами України. З іншого боку, лідери громад, які, серед 
іншого, включають в себе велику кількість студентів (нігерійська, сирійська та йорданська) окремо відзначали 
необхідність посилити та покращити роль Міністерства освіти та науки в проведені програми інтеграції для 
мігрантів, робота Міністерства багатьма опитуваними відзначалась як малоефективна та недостатня.

Лідери громад мігрантів, опитані в рамках проекту, виклали своє бачення можливостей удосконалення 
державної політики інтеграції іммігрантів. Відзначаючи важливість мовних курсів і необхідність їх розширення, 
опитані відзначили потребу доповнювати їх курсом із ознайомлення іммігрантів із менталітетом українського 
народу. Лідери громад наголошують на необхідності виховання порозуміння, причому не лише серед корінного 
населення, але й серед самих мігрантів, які теж «мають навчитися толерантному ставленню до приймаючої 
культури»138. Низка лідерів відзначили, що члени їхніх громад потребують психологічної допомоги для кращої 
адаптації до українського суспільства. Перспективним шляхом поліпшення становища іноземців є поступове 
перетворення закритих громад на відкриті. Корисним, на думку опитаних, буде посилення обміну інформацією 
між державою та організаціями іммігрантів, сприяння культурному обміну. До фінансування програм інтеграції 
лідери громад радять долучати міжнародні організації.

Опитані лідери громад усвідомлюють, що запорукою вирішення проблем інтеграції іммігрантів є загальне 
поліпшення ситуації в Україні, покращення ставлення держави до мешканців загалом, зростання добробуту, 
забезпечення законності, що покращить і становище іноземців. Як зазначив один із лідерів громад, якщо люди 
бідні, то їм здається, що мігрант у них все забрав. При цьому опитані лідери цілком усвідомлюють, що і мігранти 
також мають поважати закони України, брати участь у суспільному житті. «Я ж не можу претендувати на більше, 
ніж громадянин України», – зазначив один із опитаних.

2.6.5. Оцінка мігрантами можливостей
покращення державних програм інтеграції

більше, ніж тих, хто погоджується з протилежною точкою зору (заради справедливості слід відзначити, що майже 
половина біженців вважає, що рівень захисту їхніх прав та прав інших категорій іноземців приблизно однаковий). 
Об’єктивні дані свідчать, що права біженців захищені дещо краще, відповідно така самооцінка біженцями рівня 
захищеності своїх прав побічно свідчить про низьку захищеність прав іноземців в Україні загалом.

На питання: «Як ви вважаєте, чи забезпечені в Україні умови для інтеграції мігрантів в українське суспільство?» 
лише 5,8% респондентів відповіли «значною мірою, так». Відносна більшість (37,1%) зазначили, що ці умови 
забезпечені «деякою мірою», ще значна частина (30,9%) обрали варіант «незначно». 12,4% осіб вважають, що 
такі умови «не забезпечені взагалі», ще 13,7% не змогли відповісти на це питання. 

Така низька оцінка забезпеченості умов для інтеграції та той факт, що досить високий відсоток опитаних не 
визначилися з відповіддю, серед іншого свідчить не тільки про невдоволеність державними програмами, але й 
про низьку поінформованість як про самі програми, так і про те, що відбувається в рамках цих програм. 

138Цитата з інтерв’ю з лідером однієї з громад. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Сформувати повноцінну систему інформування населення щодо необхідності здійснення активної 
імміграційної політики та щодо формування толерантності в суспільстві. Система повинна включати 
регулярне розміщення соціальної реклами, підготовку спеціальних випусків ЗМІ, телепередач, систему 
факультативних занять у вищих навчальних закладах України, видання і поширення інформаційних буклетів. 
Необхідним є систематичне проведення відповідних занять у школах з охопленням не менше 10% усіх учнів 
щорічно. 

2. Передати функції щодо формування толерантності до іммігрантів до ДМС, залишивши за Міністерством 
культури взаємовідносини з національними меншинами.

3. Посилити співпрацю державних органів з НУО мігрантів з метою підвищення обізнаності мігрантів із 
державними програмами та заходами, підвищення рівня користування ними. Залучати НУО до розробки 
навчальних програм та моніторингу їх виконання. 

4. Як державним органам, так і громадським організаціям слід сприяти поширенню серед мігрантів 
інформації щодо участі у добровільній системі пенсійного страхування, можливостей працевлаштування та 
відкриття власного бізнесу в Україні. 

5. Розробити та розповсюдити інформаційно-просвітницькі матеріали для ознайомлення іммігрантів з 
механізмами захисту від дискримінації національними мовами громад.

6. Налагодити обмін інформацією між громадами, громадськими організаціями та урядовими 
структурами України, зокрема відомостями щодо чисельності та складу членів організацій мігрантів, 
проблем, з якими вони стикаються, допомоги, якої вони потребують.
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У рамках даного дослідження ми будемо використовувати визначення злочинів на ґрунті ненависті, 
розроблене Бюро ОБСЕ з демократичних інституцій та прав людини: 

«Злочини, які вчинено на ґрунті ненависті, можуть бути визначені як (А) будь-який злочин, зокрема 
проти життя, здоров’я або приватної власності, об’єкт якого був обраний через дійсний або уявний зв’язок 
потерпілого з групою, що характеризується спільними ознаками ідентичності, які перелічені у частині (В); 
(В) група може мати такі спільні ознаки: існуюча або уявна раса, національне або етнічне походження, мова, 
колір шкіри, релігія, стать, вік, психічні або фізичні особливості, сексуальна орієнтація або будь-який інший 
аналогічний фактор»139 . 

Окрім того, що злочини на ґрунті ненависті є в першу чергу діями, за які передбачається кримінальне 
чи адміністративне покарання (в залежності від тяжкості злочину), вони мають кілька особливостей, які є 
визначальними для ефективної протидії, притягнення винних до відповідальності та створення атмосфери 
довіри до правоохоронних органів з боку меншин та атмосфери толерантності та безпеки в суспільстві в цілому. 

Головною особливістю злочинів на ґрунті ненависті є повідомлення нетерпимості, яке ці злочини транслюють 
усій громаді, кожен член якої може асоціювати себе із жертвою. Це повідомлення говорить про те, що жодна 
особа, яка за своїми характеристиками, що визначають її ідентичність та є подібними до тих, які мала жертва, 
не може почувати себе захищеною. Адже скоюючи злочин на ґрунті ненависті, нападник висловлює свою 
нетерпимість не тільки і не стільки до цієї конкретної жертви, але до всієї спільноти. Саме тому злочини на 
ґрунті ненависті є особливо суспільно-небезпечними та потребують ретельного розслідування, відповідного 
маркування та покарання. Адже забезпечуючи належне фіксування, визнання, розслідування та покарання за такі 
злочини, правоохоронні органи та держава транслюють чітке повідомлення до груп меншин, що їхні права є під 
захистом. З іншого боку, коли державні органи замість ефективного документування та розслідування злочинів 
на ґрунті ненависті вдаються до замовчування чи применшення проблеми, спільноти меншин почуваються 
незахищеними та не мають підстав довіряти правоохоронним органам, а отже повідомляти про такі випадки. 

У розрізі розгляду ефективності та оцінки політики інтеграції, ефективність протидії злочинам на ґрунті 
ненависті не можна залишити без окремої оцінки, адже мігранти є однією із основних груп жертв подібних 
злочинів. Успішна інтеграція перебуває під питанням, якщо взагалі можлива, в суспільстві, де права людини не 
поважаються, а жертви злочинів та/чи спільноти, які себе з ними асоціюють, не почуваються захищеними. Саме 
тому огляд того, яким чином фіксуються, розслідуються та передаються до суду справи, де жертви заявляють 
про злочини на ґрунті ненависті, як і думки та ставлення до таких злочинів з боку спільнот мігрантів, стали 
предметом цього дослідження.

В умовах відсутності чітких індикаторів для оцінки ефективності роботи правоохоронних органів, дослідники 
вирішили спробувати розробити такі індикатори для цілей даного дослідження. У рамках проведеного аналізу, 
було вирішено оцінити такі показники: 

• наявність нормативної бази;
• публічність інформації про злочини на ґрунті ненависті;
• наявність внутрішніх індикаторів МВС, які використовуються для документування, кваліфікації та 

розслідування таких злочинів;
• оцінка рівня упередженого ставлення громад меншин до правоохоронних злочинів;
• заходи із налагоджування контактів зі спільнотами меншин та громадськими організаціями;
• наявність окремих навчальних програм для працівників правоохоронних органів щодо роботи зі 

злочинами на ґрунті ненависті.

Історія питання140. Вперше про проблему расово мотивованого насильства або про злочини на ґрунті 
ненависті українські громадські організації та міжнародні експерти почали говорити у 2006 р.

2.7.  Поширеність випадків злочинів на 
ґрунті ненависті

139Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ: инциденты и меры реагирования. Годовой отчет Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ. – Доступ режима: http://www.osce.org/publications/odihr/2007/09/26296_931_ru.pdf. –  2006 р. – с. 6.
140Проект «Без кордонів» / Центр «Соціальна дія»: Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському 
сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до нетерпимості (мова ворожнечі як зброя для правої риторики). – К.: 
WELLMARK,  2011. – 130 с.
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Ще у 2007 р. МВС розробило «План заходів протидії расизму на період до 2009 р.»141 – першим серед усіх 
державних органів України визнавши наявність проблеми расизму та ксенофобії. Основними пріоритетними 
напрямами роботи за Планом були заходи превентивного характеру, освітні заходи, а також аналіз чинного 
законодавства та внесення пропозицій щодо його удосконалення, створення спеціалізованого підрозділу з 
розслідування злочинів, скоєних іноземцями і проти іноземців, а також підрозділу з розслідування злочинів, 
скоєних на расовому або етнічному ґрунті 142 . Однак МВС зупинилося лише на створенні «Підрозділу з боротьби із 
злочинами, скоєними іноземцями та проти іноземців». Працівники цього підрозділу у перші роки його існування 
проводили консультації з правозахисними організаціями, брали участь у навчанні, обговореннях та дискусіях, 
перевіряли отриману від НУО інформацію про злочини на ґрунті ненависті, та досить оперативно надавали 
відповідь на запити. Активно працювало Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ МВС України143. На жаль, всю цю діяльність було припинено після реформування системи 
МВС144. У планах заходів МВС згадка про боротьбу із расизмом і дискримінацією залишилась (принаймні 
напередодні чемпіонату Європи з футболу 2012 «Євро-2012»), але заходи з протидії расизму чи то розслідування 
випадків злочинів на ґрунті ненависті протягом 2010–2012 рр. були вельми обмежені: як внаслідок кадрової 
обмеженості та недостатніх знань, так і внаслідок відвертого нехтування проблемою. Про це свідчить невелика 
кількість справ, які було розслідувано з урахуванням мотиву ненависті та передано до суду, порівняно із тією 
кількістю випадків, які повідомляли громадські організації. За даними єдиного реєстру судових рішень, за 2010 
р. надійшла до розгляду одна справа, за 2011 та 2012 рр. – по чотири справи відповідно, у той час як Конгрес 
національних громад України та мережа «Ініціатива Розмаїття» протягом 2010–2012 рр. фіксували від шести до 
27 випадків( див таблиці 3.9 та 3.10).

З метою комплексної та систематичної протидії проявам расизму та ксенофобії 145  на початку 2008 р. при 
Кабінеті Міністрів України була створена «Міжвідомча робоча група з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та 
расовій нетерпимості» (далі – МРГ), до складу якої увійшли представники органів виконавчої влади146, наукові 
співробітники та представники громадських організацій. Основним завданням діяльності МРГ була координація 
роботи Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з виконання Плану заходів із протидії проявам расизму, 
ксенофобії та міжетнічній нетерпимості на період 2008-2009 рр. Відповідальність за роботу МРГ була покладена 
на Державний комітет у справах національностей та релігій. За два роки свого існування, МРГ провела низку 
зустрічей, підготувала звіт щодо виконання Плану заходів за 2008-2009 рр. та підготувала та затвердила План 
заходів на 2010–2012 рр. Ключовою перепоною у ефективному виконанні планів та діяльності МРГ була відсутність 
фінансування її діяльності із державного бюджету і передбачені планами заходи повинні були виконуватися 
за рахунок бюджетів Міністерств. Після указу Президента від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади» 147 було ліквідовано Державний комітет у справах національностей 
та релігій. Повноваження Комітету були розподілені між Державною міграційною службою та Міністерством 
культури України. Варто також зазначити, що в ході проведеного глибинного інтерв’ю була отримана інформація, 
що через обмеженість своїх повноважень Міністерство культури неодноразово зверталось до Кабінету міністрів 
з метою зміни головного виконавця пунктів 62 та 63, які передбачають забезпечення розробки та виконання 
планів заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві 
та запровадження інформування населення щодо особливостей національної культури та способу життя 
народів, представники яких мігрують в Україну, викорінення расизму та ксенофобії, формування у суспільстві 
толерантного ставлення до іммігрантів. З огляду на це відкритим залишається питання, яка урядова 
структура наразі відповідає за виконання цих заходів.

Наявність нормативної бази
В українському законодавстві не міститься окремого визначення для злочинів на ґрунті ненависті, подібного 

до визначення, яким керується ОБСЕ чи громадські організації. Нижче ми розглянемо ті положення українського 
законодавства, які криміналізують расово мотивоване насильство та надають можливість ідентифікувати та 
відповідно розслідувати такі випадки, виокремлюючи їх у категорію злочинів на ґрунті ненависті. 

141http://www.umdpl.info/index.php?id1234771441 
142Див. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/83652 
143Детальніше про діяльність Управління та роботу з протидії расизму у звіті за 2008 р. (глава 7) тут http://www.umdpl.info/index.
php?id=1284025908 
144http://helsinki.org.ua/index.php?id=1281019556  
145Цитата, 19-21 періодичний звіт України до Комітету з ліквідації всіх форм расової дискримінації, пар. 35
146До складу МРГ входили такі органи виконавчої влади: МВС, Мінкультури, Державний Комітет із питань національностей та релігії, ГПУ, 
Міносвіти та інші.
147http://www.president.gov.ua/documents/12584.html 
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Згідно міжнародних зобов’язань, Україна повинна не тільки намагатися боротися із проявами расової 
дискримінації, але й розробити для цього відповідні законодавчі норми. Комітет із ліквідації расової 
дискримінації (надалі Комітет) при розгляді періодичної доповіді України ще у 2006 р. зауважував недоліки 
українського законодавства, які перешкоджають ефективній протидії расовій дискримінації. Комітет також вітав 
наміри України розробити нові закони та створити ефективний антидискримінаційний закон, проект якого у 
2006 р. Україна надавала в Комітет для розгляду. Комітет надав, крім іншого, таку рекомендацію: 

Комітет рекомендує країні-учасниці продовжити роботу над всебічним Антидискримінаційним законом, 
який також враховував би заборону непрямої дискримінації згідно зі статтею 1 Конвенції.148  Комітет 
закликає країну-учасницю розглянути можливість відмови від жорсткої необхідності доведення зловмисної 
поведінки, що міститься в статті 161 ККУ, з метою її ефективного застосування. Комітет також вимагає 
від країни-учасниці розглянути можливість розширення трактування статті 161 так, щоб врахувати 
випадки, коли жертвами стають не громадяни України. Комітет закликає країну-учасницю забезпечити 
ефективне застосування усіх наявних правових механізмів для викорінення расової дискримінації та надати 
інформацію про використання українськими судами законодавства про заборону расової дискримінацій, а 
зокрема статті 161, у наступному періодичному звіті. 

На жаль, до сьогодні Україна так і не виконала цієї рекомендації Комітету. У періодичному звіті149  2010 р. у 
частині про законодавство було зазначено, що наявні стаття 24 Конституції, статті 161 та 67150  ККУ є достатніми 
для ефективної боротьби із расовою дискримінацією. Варто зазначити, що стаття 67 ККУ, яка визначає обтяжуючі 
обставини злочини, за даними єдиного реєстру судових рішень жодного разу не застосовувалася у справах, де 
йшлося про расовомотивовані злочини. 

Стаття 161 Кримінального Кодексу України не дає окремого визначення злочину скоєного на ґрунті ненависті, 
а говорить про: 

Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв 
громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками151 .

У 2009 р. було внесено зміни до ККУ, які повинні були покращити можливість його практичного застосування. 
Поміж іншим, було посилено санкції за статтею 161 ККУ та внесені зміни до інших статей (ст. 115, 121, 122, 126, 
127 та 129), які тепер містять формулювання «з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» в якості 
обтяжуючої обставини153 . З одного боку, зміни до статей, які передбачають покарання за тілесні ушкодження 
та вбивство, виключають необхідність використання статті 67 ККУ для визначення окремо обтяжуючих обставин 
та дозволяють уникати використання статті 161 ККУ у тих випадках, коли розслідуються справи із тілесними 
ушкодженнями чи вбивства. З іншого боку, не було внесено змін до самої статті 161, які б вилучили із неї 
формулювання «умисні дії», яке і є проблемою доведення в таких справах. 

Тому, хоча ці зміни до законодавства можна вважати позитивним зрушенням, – вони все ж не є достатніми 
для ефективного розслідування та покарання за злочини на ґрунті ненависті. Залишається проблема кваліфікації 

148Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Ukraine, CERD/C/UKR/18, of 8 February 2007, para. 7  
http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/403/77/PDF/G0740377.pdf?OpenElement
149Повний текст урядового звіту англійською мовою доступний за посиланням: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/457/63/
PDF/G1045763.pdf?OpenElement  
150Серед обтяжуючих обставин, які визначає стаття 67 ККУ, є таке: 1. При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, 
визнаються: …. 3. вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. 
151Уривок першої частини статті 161 ККУ, повна версія тут http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=2341-14 
152Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної 
чи релігійної нетерпимості». Повний текст за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1707-17 
153Перелік порушень змінено в 2009 р.: ненавмисне вбивство (ст. 115), свідоме нанесення  серйозної тілесної шкоди (ст. 121), свідоме 
нанесення тілесної шкоди середньої важкості  (ст. 122), побиття та завдання страждань (ст. 126), катування (ст. 127) та погроза вбивства 
(ст. 129). На відміну від статті  67, ці зміни дозволяють судді обрати більш суворе покарання, ніж те, яке було б застосовано за відсутності 
обтяжуючих обставин у скоєнні того самого злочину.
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таких злочинів та доведення мотиву обвинувачуваного. Саме необхідність доведення мотиву нападника скоїти 
расово (релігійно) мотивований злочин на сьогодні є однією із головних причин того, що більшість заявлених 
випадків кваліфікується як хуліганство або нанесення тілесних ушкоджень без урахування мотиву розпалювання 
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті як обтяжуючої обставини. За такої ситуації потрібна 
додаткова спільна робота правоохоронних органів, громадських організацій та міжнародних експертів для 
пошуку можливостей покращення ефективності застосування національного законодавства для кваліфікації 
злочинів на ґрунті ненависті.

У 2012 р. було прийнято перший в Україні антидискримінаційний закон154, який визначає деякі види 
дискримінації, перелічує базові захищені характеристики та встановлює коло органів державної влади, 
відповідальних за запобігання та протидію дискримінації, одним із яких став офіс Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. На жаль, закон не визначає чіткого механізму оскарження дискримінації. 
Єдиним можливим засобом оскарження дискримінації є вже згадана вище стаття 161 ККУ, єдина стаття, яка на 
сьогодні передбачає санкції за дискримінацію. Однак використання кримінального процесу для оскарження 
дискримінації є неефективним з кількох причин: 

• жертва дискримінації не може безпосередньо звернутися до суду, а повинна спершу зробити заяву до 
міліції та чекати на розслідування і передачу справи до суду; 

• розслідування випадків дискримінації з точки зору кримінального права є проблематичним, адже 
кримінальне право вимагає доведення умислу, а в справах про дискримінацію не є важливим чи мав на 
увазі правопорушник дискримінувати чи ні; 

• у міжнародній практиці застосування перенесення тягаря доведення на відповідача є стандартом у 
справах про дискримінацію у випадку, коли є достатні підстави вважати, що нерівне поводження могло мати 
місце. Такий підхід неможливий в рамках кримінального процесу, адже він буде порушувати презумпцію 
невинуватості. Перенесення тягаря доведення можливо лише в рамках цивільного процесу;

• за результатами проведених інтерв’ю у рамках дослідження, не було отримано інформації про 
проведення навчальних заходів для працівників міліції щодо специфіки справ, що стосуються дискримінації 
та розвитку навичок їх розслідування, тому щонайменше потребують додаткового навчання, 

• багато скарг на дискримінацію стосуються сфери цивільних відносин, тому покарання передбачені 
кримінальним кодексом є непропорційно жорстким.

У рамках проведених інтерв’ю, опитані працівники правоохоронних органів не відзначили жодних проблем 
у застосуванні чинного Кримінальному кодексу та формулювань відповідних статей, і відповідно потреб у 
законодавчих змінах. Необхідність доведення мотиву злочину на ґрунті ненависті та пов’язані із цим труднощі 
також не вважаються працівниками міліції такими, що потребують удосконалення законодавства чи зміни 
підходу. Лише один із опитаних слідчих обласного рівня зазначив необхідність та бажання брати участь у 
навчальних програмах із роботи зі злочинами на ґрунті ненависті, всі інші повідомили, що володіють достатніми 
знаннями, хоча і не мають досвіду розслідування подібних справ. Жоден із опитаних міліціонерів не посилався 
на проведене навчання чи використання спеціальної літератури з описом особливостей злочинів на ґрунті 
ненависті.

Наявність окремих навчальних програм для працівників правоохоронних органів щодо роботи зі 
злочинами на ґрунті ненависті

Розпочаті у 2008 р. переговори між МВС та Бюро ОБСЕ із демократичних інститутів та прав людини у 2012 р. 
завершились підписанням меморандуму155 про взаєморозуміння між МВС та БДІПЛ, де сторони домовилися 
про навчання працівників міліції, які безпосередньо займаються боротьбою зі злочинами на ґрунті ненависті, 
присвячене питанням ефективного реагування, розслідування, збору та обміну інформацією, а також питанням 
побудови довіри та взаєморозуміння між міліцією та спільнотою та способів надання допомоги жертвам 
злочинних діянь. З 2006 р. відомо про певні спроби різних департаментів МВС впроваджувати навчання з питань 
прав людини та протидії злочинам на ґрунті нетерпимості, зокрема у форматі окремих заходів, таких як лекції, 
презентації та круглі столи. Наприклад, на виконання розпорядження № 229 від 27.02.2009 «Про участь МВС у 
всеєвропейському тижні проти расизму», учасники громадських організацій проводили тематичну презентацію 
у березні 2009 р. У березні 2012 р. було ініційовано проведення відкритої лекції на дану тематику на виконання 
Указу Президента від 12.01.2011 № 24/2011 «Про План заходів із виконання обов’язку та зобов’язань України,

154ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Повний текст за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
155Повний текст меморандуму доступний за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b16
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що випливають із її членства у Раді Європи» та наказу МВС «Про організацію службової підготовки особового 
складу підрозділів апарату МВС України у 2011-2012 навчальному році». Однак, слід зауважити, що подібні заходи 
не носили системного характеру і не були націлені на профільні підрозділи, які займаються розслідуванням 
подібних злочинів. 

У 2012 р. групою експертів, серед яких були представники МВС, ГПУ, судді та науковці (експерти програми 
«Ініціатива з верховенства права» Американської асоціації юристів) було розроблено навчально–практичний 
посібник «Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості»156, який рекомендовано для слідчих, 
прокурорів, працівників оперативних відділів, студентів та курсантів юридичних факультетів і навчальних 
закладів МВС 157 та органів прокуратури України. Згідно з даними, отриманими від МВС , саме в цьому посібнику 
«відображено питання особливостей розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості». Однак відсутня 
інформація, наскільки широко серед слідчого складу було розповсюджено даний посібник, чи є стандарт 
розслідування описаний в підручнику частиною стандарту роботи слідчих, чи було проведено навчання з 
використання такого стандарту. Варто відзначити, що в посібнику детально розглянуті ключові для організації 
ефективного процесу розслідування подібних злочинів питання:  

• характеристика особи злочинця а потерпілого; 
• особливості доказування; 
• організація розслідування; 
• експертне забезпечення розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості та інші. 

Рекомендація – провести навчання з використанням посібника та зобов’язати слідчих керуватися 
стандартом при розслідування ЗНГН. 

Публічність інформації про злочини на ґрунті ненависті
Як результат звернення Президента України158  до Генеральної Прокуратури та МВС, 6 лютого 2009 р. було 

підписано спільну інструкцію No. 11/121 заступником Міністра МВД та заступником Генерального прокурора, 
яка передбачала створення реєстру злочинів, скоєних на основі расової, етнічної або релігійної нетерпимості. 
Однак протягом 2009–2012 рр. зі звітами по розробленій формі 1-РД (392), можна було ознайомитися лише 
через офіційний запит. Ця інформація не оприлюднювалась на сайті Міністерства для загального ознайомлення. 
Статистична звітність складалась з одного розділу у вигляді таблиці і містила відомості про злочини, вчинені на 
ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості із закінченим розслідуванням кримінальної справи за 
такими статтями ККУ: 115, 121, 122, 126, 127, 129, 161, 178, 179, 180, 195, 294–298, 300 та 304. Слід відзначити, 
що перелік статей відображає у повній мірі визначення злочину ненависті за стандартами ОБСЄ, яке включає 
злочини проти людини та об’єктів власності. Дія наказу закінчилася після вступу в силу нового КПК у листопаді 
2012 р. У рамках дослідження, не було отримано інформації про існування чи плани з розробки нової спільної 
форми звітності за даною категорією злочинів. За інформацією співробітників ГПУ, отриманої у ході проведених 
глибинних інтерв’ю, щомісячна аналітична звітність ведеться, однак експертам дослідження не вдалося 
ознайомитися з форматом її ведення і порівняти з формою 1-РД.

За даними правоохоронних органів, кількість зафіксованих злочинів на ґрунті ненависті невелика. Так, 
у проміжному звіті до Ради ООН з прав людини в рамках циклу Універсального Періодичного Огляду (УПО), 
державні органи України зазначили, що деякі злочини розслідувалися згідно статті 161 Кримінального Кодексу 
України. Більшість цих випадків  була пов’язана з мовою ворожнечі (чи розпалюванням ворожнечі), або зі 
злочинами на ґрунті ненависті, але не стосувалася антидискримінаційних складових цієї статті. Проте, принаймні 
в трьох випадках йшлося саме про расове насильство:

17 квітня  2008 р. Дарницький районний суд м. Києва  визнав винною особу, підозрювану у вбивстві Кунон 
Мєві Годі у жовтні 2006 р.  44-річного нігерійця, який провів багато років в Україні, було вбито увечері  25 
жовтня 2006 р. біля станції метро. Очевидці розповідали, що нападники вигукували расистські гасла. Мєві 
Годі, в якого залишилися жінка-українка та син, помер від ножових ран ще до прибуття міліції. Олександра 
Шепитько визнано винним у вбивстві першої ступені та розпалюванні національної ворожнечі (стаття 115, 
ч. 2, та стаття 161) і засуджено на 11 років ув’язнення. Яну Комлюк визнано винною лише в розпалюванні 
національної ворожнечі та засуджено лише на чотири з половиною роки  ув’язнення. Двом іншим нападникам

156Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості. Навчально-практичний посібник / колектив авторів. Київ, 2012 р. – 167 с. 
157Лист від 9 грудня 2013 р. вих. №34/3507. 
158http://www.president.gov.ua/news/9613.html
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вдалося уникнути покарання, адже один із них був неповнолітнім, а другий виступав як свідок.
6 травня 2008 р. розглядалася справа  чотирьох молодиків, які вчинили навмисне вбивство 31-річного 

корейського громадянина Кань Джон Вона 23 квітня 2007 р. Протокол міліції описує вбивство як 
надзвичайно жорстоке, нападники били жертву, вигукуючи расистські гасла та непристойності. Кожного з 
обвинувачуваних засуджено на 13 років ув’язнення згідно зі статтями 115 та 161; усіх чотирьох зобов’язали 
виплатити  мільйон гривень ($220 тис.) родині як компенсацію за моральні збитки. 

17 квітня 2008 р. Подільский районний суд м. Києва засудив 18-річного скінхеда В’ячеслава Дмитрука на три 
роки ув’язнення за напад на японського туриста 27 жовтня 2007 р. Дмитрука звинувачено в розпалюванні 
національної ворожнечі (стаття  161, ч. 2).

Проте, інші злочини не були розслідувані, а винні в їх скоєні не встановлені.

Уже в звіті за другий цикл до УПО159  ограни державної влади повідомляли таке: 
У зв’язку з виконанням вищевказаних положень законодавства, правоохоронні органи постійно проводять 

заходи із попередження та протидії ксенофобії та расової дискримінації, інших форм нетерпимості, 
на постійній основі діють підрозділи в складі МВС та ГПУ, завданням яких є виявлення фактів порушень, 
пов’язаних із проявами расової та національної нетерпимості, ксенофобії. Облік злочинів, які були скоєні 
на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості (за статтею 161 ККУ), та статистичні дані 
розміщуються на сайті Державної судової адміністрації України160 . 

Згідно з даними ДСАУ, на початок першого півріччя 2013 р., починаючи з 2006 р. сумарно було розглянуто 
17 судових справ. У той же час, через обраний формат звітності, наприклад якщо справа надійшла до суду у 
2007 р., незрозуміло, чи враховується вона у даних наступного року, якщо ще перебуває на розгляді, і чи не 
має місце повторне врахування. На жаль, у рамках дослідження експертам не вдалося отримати коментар від 
представників судової гілки влади щодо уточнення представлених даних161.  На жаль, ДСАУ не веде окремої 
статистики за іншими статтями ККУ, які містять мотив расової ненависті як обтяжуючу обставину, таким чином 
ведення обліку справ за статтями 67, 115, 126, 127 тощо, не існує як це було у формі 1-РД. Із статистики ДСАУ 
видно, що на початок 2013 р. у проваджені перебували дві справи за ст. 161, впродовж першого півріччя 2013 р. 
надійшла ще одна справа.

За даними Генеральної Прокуратури за 2012 р., у провадженні слідчих органів було лише чотири справи 
зазначеної категорії, з них дві було направлено до суду із обвинувачуваними вироками. За 10 місяців 2013 р. до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесені відомості про 61 справу, що перебувала у провадженні 
слідчих підрозділів правоохоронних органів. З них 31 справу було закрито на підставі ч. 1 п.п. 1,2 ст. 284162  КПК 
України та три справи передано до суду. Різниця у даних, які були надані дослідникам ГПУ, МВС, та отримані зі 
статистики ДСАУ, вказує на необхідність узгодити між собою підходи до збору інформації.

На думку експертів дослідження, збір інформації потрібно вести за такими критеріями: 
• вид злочину з точки зору потерпілого; 
• кваліфікація слідства;
• кваліфікація (стаття), за якою справу передано до суду;
• стаття за якою винесено / не винесено вирок. 

Наявність внутрішніх індикаторів МВС, які використовуються для документування, кваліфікації та 
розслідування таких злочинів

За спостереженнями громадських організацій, переважна більшість злочинів, пов’язаних із насиллям та 
скоєних на ґрунті нетерпимості, зокрема расизму, класифікується без урахування мотивів упередження. Варто 
звернути увагу і на той факт, що у більшості випадків мотив ненависті не включається до переліку версій злочину 
і не відпрацьовується правоохоронними органами. З іншого боку, в деяких справах постраждалі від злочинів 
на ґрунті ненависті стають обвинуваченими. Так сталося, наприклад, у сумнозвісній справі Олаолу Фемі – 

159Повний текст звіту доступний за посиланням: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/160/35/PDF/G1216035.
pdf?OpenElement 
160Інформація про стан розгляду кримінальних справ за статтею 161 Кримінального кодексу України за 2006 – І п.2013 рр. за посиланням: 
http://court.gov.ua/sudova_statystyka/inf16120122
161http://court.gov.ua/sudova_statystyka/inf16120122/ 
162Ч.1 п.п 1,2 стаття 284 КПКУ – 1. Кримінальне провадження закривається у разі якщо: 1. Встановлена відсутність події кримінального 
правопорушення; 2. Встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. 
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африканського студента в Луганську163, схожою була справа Вільяма Фопа в Києві164 .
У той же час, за інформацією Головного слідчого управління 165, Міністерством розроблені спеціальні навчальні 

матеріали для навчання слідчих розслідуванню злочинів на ґрунті ненависті, однак експерти дослідження не 
мали змоги ознайомитися та проаналізувати ці матеріали, оскільки вони мають гриф секретності. Відповідно, 
цей факт не дає можливості порівняти індикатори або маркери, які використовуються правоохоронними 
органами та громадськими організаціями для визначення злочинів на ґрунті нетерпимості, та розпочати діалог 
із узгодження підходів. Тому нижче було подано огляд лише підходу, який використовується громадськими 
організаціями. 

На сьогодні лише декілька громадських організацій на системному рівні збирають інформації про подібні 
злочини. Серед них – НУО Центр «Соціальна дія» / Проект «Без кордонів», мережа «Ініціатива розмаїття» (ІР) 
та Євразійський єврейський конгрес. Усі перелічені організації для збору інформації користуються не лише 
відкритими джерелами, але й мають мережу контактів серед громад меншин, отримують повідомлення про 
злочини на гарячу лінію, через списки розсилок громадських організацій та від партнерських НУО в різних 
регіонах. Багато правозахисних організацій, хоча і не займаються проблемою фахово, однак надають інформацію 
про випадки, якщо така стає їм відомою. Лише Конгрес відкрито публікує дані свого моніторингу.

За даними громадського моніторингу Євразійського єврейського конгресу166 щодо злочинів на ґрунті ненависті 
за 2006–2013 рр. відомі наступні цифри (табл. 2.11). 

Дані, які збирає мережа «Ініціатива розмаїття» (ІР) приблизно такі самі (рис. 2.13). 
Але мережа ІР, на відміну від Європейського єврейського конгресу, збирає інформацію не лише за кількістю 

жертв, але й за випадками. Це дає можливості для порівняння цієї статистики із даними правоохоронних органів.

163Повний хронологічний опис справи Фемі доступний за посиланням http://hr-activists.net/news/khronologiya-sobytii-po-delu-olaolu-
sunkanmi-femi 
164Детально про справу Фопа за посиланням http://noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/ksenofobiya/napav-z-nozhem-na-ukrajintsya-trahichnyj-
intsydent-ta-joho-vysvitlennya-chastynoyu-zmi/ 
165отриманої під час глибинного інтерв’ю.
166Дані Програми моніторингу антисемітизму та ксенофобії, Євразійський єврейський конгрес, детальніше тут http://www.eajc.org/
page451 

Таблиця 2.11 –Злочини на ґрунті ненависті – результати громадського моніторингу 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I квартал 1 особа 25 осіб, 

з них 2 
особи 
вбито. 

48 осіб, 
з них 2 
особи 
вбито. 

17 осіб - 17 осіб 7 осіб 1 особа

II квартал 5 осіб 20 осіб, 
з них 3 
особи 
вбито.

11 осіб, 
з них 2 
особи 
вбито.

12 осіб 2 осіб 11 осіб 5 осіб 3
особи

III квартал 2 осіб 25 осіб 19 осіб 3 осіб. 7 осіб 2 осіб 6 осіб 8
осіб

IV квартал 6 осіб, 
з них 2 
особи 
вбито.

18 осіб, 
з них 1 
особа 
вбита.

6 осіб 5 осіб 9 осіб, 
з них 1 
особа 
вбита.

24 осіб 1 особа 8
осіб

ЗАГАЛОМ: 14 осіб, 
з них 2 
особи 
вбито.

88 осіб, з 
них 6 осіб 

вбито.

84 осіб, 
з них 4 
особи 
вбито.

37осіб. 18 осіб, 
з них 1 
особа 
вбита.

54 осіб 19 осіб 20 осіб
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Рис. 2.13 – Динаміка кількості задокументованих випадків злочинів на ґрунті ненависті у 2007–2013 рр.
Джерело: мережа «Ініціатива розмаїття»

Рис. 2.14 – Динаміка кількості постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті у 2007–2013 рр.
Джерело: мережа «Ініціатива розмаїття»
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Протягом 2013 р. Проектом «Без кордонів» НУО Центр «Соціальна дія» було зафіксовано 27 можливих 
інцидентів на ґрунті ненависті. У чотирьох із них не вистачало даних для визначення, чи був інцидент злочином 
на ґрунті ненависті. У 12 випадках проект надав консультацію чи/та юридичну підтримку. Серед усіх інцидентів: 
два напади на учасників презентації фільму167, три напади на представників профспілок, два напади на 
представників ЛГБТ, 12 (у т.ч. і непідтверджених) нападів на представників видимих меншин.

Більшість жертв злочинів на ґрунті ненависті – вихідці з Африки, Середньої та Південно-Східної Азії, 
Кавказького регіону, а також громадяни України різного етнічного походження, які візуально вирізняються за 
своєю зовнішністю. Громадські організації, які ведуть моніторинг, вважають, що випадки, зареєстровані ними, 
є лише верхівкою айсберга, оскільки, за словами лідерів громад, більшість жертв не повідомляють про подібні 
випадки (про причини такої поведінки буде згадано нижче). Однак і доступні дані віддзеркалюють тенденції та 
динаміку процесу.

Методологія визначення злочинів ненависті Євразійського єврейського конгресу та мережі організацій 
«Ініціатива розмаїття»168  переважно спирається на комбінацію індикаторів, розроблених у посібнику БДІПЛ. 
Зокрема, вони включають:

167Презентація документального фільму «Показовий процес: Історія Pussi Riot».
168http://diversipedia.org.ua/ukr
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• свідчення з боку жертви та свідків;
• поведінку нападника;
• характеристики жертви та злочинця;
• власність, що може зазнати нападу;
• участь у злочині організованої групи ненависті;
• місце і час інциденту;
• попередні злочини або інциденти, викликані ненавистю169.

Громадські монітори звертають увагу, що до офіційних даних моніторингу включають далеко не усі випадки, 
про які їм стає відомо. Це має місце лише у випадку, коли у них є перевірена інформація і її достатньо, щоб 
визначити мотив нетерпимості злочину за комбінацією маркерів поданих вище. Важливо зазначити, що на 
сьогодні не існує уніфікованої системи обліку подібних злочинів навіть серед громадських організацій. Так, 
наприклад, досі тривають дискусії про те, за якими ознаками злочини включати чи не включати до моніторингу. 
І якщо більшість організацій, що працюють у темі, погоджуються щодо ознак визначення  злочину на ґрунті 
ненависті, яке використовують у своїй роботі та включення до моніторингу випадків расової, етнічної, релігійної 
ненависті та гомофобії, то з іншими випадками не все так просто. Наприклад, ГО Центр «Соціальна дія» включає 
до свого моніторингу також злочини, які ґрунтуються на так званій ідеологічній ненависті, коли праворадикальні 
групи скоюють злочини проти опонентів (лівих активістів). Інші дослідники такі злочини не враховують. 

Ще одна суттєва відмінність у підходах до обліку, яка призводить до неможливості порівнювати цифри 
офіційної та громадської статистики – це врахування злочинів за кількістю жертв, як це ведеться в моніторингу 
Євразійського єврейського конгресу, та за кількістю відкритих та переданих суду кримінальних справ (дані 
прокуратури та міліції). Адже, по-перше, в рамках однієї кримінальної справи може бути кільках потерпілих, а по-
друге, для того, щоб порівнювати цифри та співвідносити випадки/рахувати кількість жертв, потрібно мати дані 
по кожній відкритій справі та порівнювати імена жертв та обставини справи. Тому говорити про не співпадіння 
цифр офіційної та громадської статистики можна, однак потрібно враховувати зокрема вищезазначені труднощі 
із співвідношенням цих цифр. В умовах відсутності єдиного підходу до збирання інформації, закритої державної 
статистики, ми можемо лише говорити про нерепрезентативність усіх даних та про необхідність покращувати 
систему обліку та фіксування злочинів на ґрунті ненависті.

За результатами моніторингу, який здійснюють громадські організації, реальний масштаб насильницьких 
проявів расизму значно відрізняється від малої кількості злочинів, засуджених за статтею 161 ККУ та розрізнених 
даних з обліку злочинів за іншими статтями, які враховують мотив ненависті. Оцінка поширеності та розуміння 
природи явища злочинів ненависті, які дають опитані іммігранти та лідери громад у рамках дослідження, наведено 
далі у підпункті «Заходи із налагодження контактів зі спільнотами меншин та громадськими організаціями».

Оцінка рівня упередженого ставлення громад меншин до правоохоронних злочинів
На жаль, сукупність перерахованих факторів призводить до замкнутого кола, коли внаслідок відсутності 

адекватних слідчих дій та кваліфікації злочинів правоохоронцями знижується кількість повідомлень про 
інциденти. Постраждалі не звертаються до міліції через страх повторної віктимізації та зневіру в успішному 
розслідуванні та покаранні винуватців. Це підтверджується даними опитування. Так, на запитання «Хто саме 
виявляв неприязне ставлення до вас?» 12,4% респондентів відповіли «правоохоронні органи». На запитання 
«Вкажіть, будь ласка, з боку представників яких державних органів України Ви зазнали нерівного поводження 
чи відмови у наданні послуг?» 67% опитаних вказали на органи міліції, міграційної служби чи прикордонників. 
На пряме запитання «Чи зіштовхувалися Ви з неправомірними діями міліції?» 36,4% відповіли ствердно, ще 9% 
не були до кінця впевненими, що дії міліції не були неправомірними. Детальніше 18% опитаних відзначили, що 
працівники міліції безпідставно їх обшукували, 10% поскаржилися на небажання працівників міліції їм допомогти 
при зверненні, 13% відзначили грубість працівників міліції та зневагу на свій адрес та ще 18% повідомили про 
вимоги хабара від працівників міліції. 

Із огляду на низький рівень довіри до правоохоронних органів, експертів цікавила можливість іммігрантів 
отримати юридичну та психологічну допомогу з боку громадських організацій. Юридичну допомогу надає, 
зокрема, НУО Центр «Соціальна дія» 170. У громадських організацій відсутні ресурси для надання психологічної 
допомоги жертвам. Також бракує юристів, готових вести такі справи в різних містах країни (більшість фахівців 
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працюють у м. Києві), лише в деяких обласних центрах є партнерські правозахисні організації, які можуть за 
потреби надавати підтримку та юридичний супровід жертвам (наприклад, Харківська правозахисна група, 
Вінницька правозахисна група та Тернопільська правозахисна група).

Відповіді лідерів громад на запитання про те, наскільки вони та члени громад обізнані зі своїми правами, в 
цілому свідчать про те, що принаймні лідери мають загальне уявлення про свої права та знають, куди звертатися 
за допомогою (хоча й дуже рідко співпрацюють із недержавними та міжнародними організаціями та державними 
установами). Проте відповіді мігрантів на запитання «Чи намагалися Ви відстоювати свої права та чи зверталися 
зі скаргами у відповідні установи?» показують протилежну картину: лише 40% в деяких випадках (не в усіх) 
намагалися щось зробити, 33% навіть не пробували. Свою пасивну позицію респонденти пояснювали: 

• незнанням законів та своїх прав; 
• невпевненістю, що винні у порушені будуть покарані;
• незнанням, куди звертатися та як складати скаргу;
• відсутністю коштів найняти адвоката; 
• побоюванням погіршити ситуацію. 

Отже, можна констатувати загально низький рівень обізнаності про свої права серед мігрантів, небажання 
користуватися послугами, які надає в сфері захисту прав держава, та загалом достатньо низький рівень бажання 
відстоювати свої права.

Заходи із налагодження контактів зі спільнотами меншин та громадськими організаціями
Наразі авторам дослідження невідомо про проведення в Україні опитувань серед співробітників 

правоохоронних органів, зокрема представників патрульної постової служби та відділів громадської безпеки, 
які безпосередньо контактують з населенням. Таке опитування могло б дати оцінку рівня їхньої упередженості 
щодо іммігрантів різного етнічного та релігійного походження та бути корисним у виробленні заходів побудови 
співпраці та взаємної довіри. Водночас під час глибинних інтерв’ю співробітники МВС, обласних слідчих 
управлінь та ГПУ майже одностайно говорили про те, що проблеми расизму та пов’язаного із ним насильства в 
Україні майже не існує, є лише поодинокі випадки. 

На момент проведення дослідження авторам не вдалося виявити фактів, які б вказували на системну 
співпрацю між правоохоронним органами, громадами мігрантів та громадським сектором. Якщо раніше така 
робота велась в рамках МРГ, громадських рад при МВС та через відділ моніторингу порушень прав людини 
працівниками міліції МВС у 2008-2009 рр., то за 2010–2013рр. її майже не спостерігалось, громадські організації 
зверталися до правоохоронних органів переважно із інформаційними запитами та представляючи інтереси 
клієнтів за окремим індивідуальними скаргам.

У рамках проведеного дослідження до опитувальника були також включені питання до представників громад 
мігрантів для того, щоб через їхній особистий досвід опосередковано оцінити поширеність злочинів на ґрунті 
ненависті, їхнє розуміння даної проблеми та реакції на такі випадки, якщо вони відбуваються із членами громади. 
Лише 20% опитаних не змогли дати визначення того, що вони розуміють під злочинами на ґрунті ненависті. 39% 
надали той чи інший опис злочину на ґрунті ненависті, який вірно відображає його сутність. На питання «Чи 
Ви чули про злочини на ґрунті ненависті?» ствердно відповіли 38,2% осіб. На питання «Чи Ви особисто були 
жертвою такого злочину?» ствердну відповідь дали 14,4% респондентів, які відповіли на це питання. У свою чергу 
опитування лідерів громад мігрантів дало змогу оцінити, наскільки лідери громад та опосередковано члени 
громад знають про феномен злочинів на ґрунті ненависті, чи повідомляють потерпілі про такі випадки лідерам, 
наскільки громади обізнані з темою дискримінації в ширшому розумінні та знають про роботу громадських 
організацій та міжнародних структур. 

Майже всі опитані лідери громад мігрантів не знають про проблему злочинів на ґрунті ненависті, не чули 
про такі випадки від членів громади та стверджують, що члени їхніх громад жертвами таких злочинів не були. 
Лише окремі лідери нових громад (африканські та афганські громади Харкова та Одеси) розповіли про вчинення 
злочинів на ґрунті ненависті стосовно членів їхньої громади. Деякі опитані зауважили, що громада працює зі 
своїми членами та проводить просвітницькі заходи з міжкультурного діалогу.

Отже, підбиваючи підсумки, в цілому описати ситуацію можна таким чином: 
• Наявне законодавство, яке регулює відповідальність за злочини ненависті, має суттєві недоліки, що ведуть 

до обмеження його застосування, вказують міжнародні експерти. Зокрема, серед недоліків можна виділити, 
складне доведення умислу, наявність антидискримінаційної складової, та широке застосування для притягнення 
до відповідальності за використання мови ворожнечі та
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• У публічному доступі можна знайти лише облік судових справ за статтею 161 ККУ. Публічна інформація про 
облік справ за іншими статтями ККУ відсутня як форма за якою така інформація збирається. При цьому ведеться 
облік лише справ, переданих до суду. Водночас, відсутність зведеної статистики повідомлених справ, справ за 
якими розпочато слідство, переданих до суду справ, та тих за якими винесені обвинувачувані чи виправдальні 
вироки, не дає можливості дати об’єктивну оцінку динаміки росту злочинів на ґрунті ненависті, ефективності 
роботи правоохоронних органів та розвитку судової практики. 

• Відсутність відкритої інформації про індикатори, які використовуються МВС для документування, кваліфікації 
та розслідування злочинів ненависті, не дозволяє зрозуміти нинішній підхід правоохоронних органів, порівняти 
з тією методологію, яку використовують громадські організації, а отже знайти шлях для узгодження обох підходів 
для налагодження партнерства.

• Лише цього року планується розпочати впровадження системної програми спеціалізованого навчання 
співробітників МВС із моніторингу, документування та розслідування проявів нетерпимості за підтримки ОБСЄ.

• Результати проведеного опитування показують низький рівень довіри мігрантів до системи правоохоронних 
органів, а отже ведуть до зниження повідомлень про випадки ненависті.

• Відсутність інформації про заходи з налагодження співпраці правоохоронних органів з громадами мігрантів 
та громадськими організаціями також не заохочує мігрантів звертатися по допомогу до міліції.

З огляду на це, саме навчальний компонент та робота з громадами мігрантів та громадськістю допоможе 
правоохоронним органам підвищити ефективність своєї роботи у сфері протидії  злочинам ненависті.
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ВИСНОВКИ
Дослідження з інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації іммігрантів, проведене в рамках 

проекту MIGRECO, стало першим аналітичним дослідженням в Україні, в якому комплексно розглянуті 
законодавчі та соціально-економічні питання оцінки ситуації у сфері інтеграції іммігрантів та поширеності 
їх дискримінації. В рамках дослідження здійснено опитування іноземців, які проживають в Україні, загалом 
опитано 300 осіб у шести містах згідно з визначеними квотами за статтю та категоріями респондентів. Крім того, 
проведені глибинні інтерв’ю з експертами – державними службовцями, слідчими МВС України, лідерами громад 
мігрантів. На основі аналізу відомостей, зібраних в рамках здійснених обстежень, а також державної статистики, 
нормативно-правових актів та інформації з інших джерел, дослідниками проведено оцінку ступеню інтеграції 
іноземців, оцінено ефективність державних програм у сфері інтеграції іммігрантів, розроблено рекомендації 
щодо вдосконалення державної політики інтеграції іммігрантів та протидії дискримінації і злочинам на ґрунті 
ненависті.

Узгодженість державних програм та їх відповідність стандартам ЄС
Проводячи паралелі з напрацюваннями країн Євросоюзу і враховуючи рекомендації, подані у розділі 1.1, 

можна виділити такі питання для подальшого опрацювання на рівні державної політики:
Європейський Союз дає визначення іммігрантів та інтеграції (див. Розділ 1.1.) для окреслення концепції 

інтеграційної політики, у той же час Концепція державної міграційної політики172 , прийнята у 2011 р., не 
містить цих термінів і не окреслює підходів та сфер інтеграції. Серед базових принципів виділені лише свобода 
пересування, вільний вибір місця проживання, протидія проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості, 
формування толерантного ставлення населення до мігрантів.

У вітчизняному законодавстві визначено терміни «біженець», «іноземець», «особа без громадянства», 
«іммігрант», але відсутнє роз’яснення, які з визначених категорій іммігрантів підпадають під інтеграцію. Окрім 
того, поняття «мігрант», яке широко вживається у двох з трьох проаналізованих державних програмах – Плані 
заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період 2011–2015 рр. та Плані заходів з реалізації 
Концепції державної міграційної політики, у законодавстві відсутнє. Серед категорій мігрантів, на інтеграцію 
яких спрямовані заходи державних програм, основна увага приділяється біженцям та особам, які потребують 
додаткового захисту, решта категорій мігрантів представлені менше. До того ж всі мігранти, які не належать до 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, зазвичай розглядаються у державних програмах як єдиний 
контингент, окремі категорії у його складі майже не виділяються (за винятком дітей мігрантів та іноземних 
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються в Україні).

ВИСНОВКИ
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Підхід до визначення конкретних заходів інтеграції
Враховуючі рамку, визначену Європейською Комісією, що передбачає в інтеграційних заходах обов’язки як з 

боку іммігрантів, так із боку органів влади, можна зробити такі спостереження щодо підходу до формулювання 
заходів з інтеграції мігрантів та біженців в Україні:

• обидва плани з інтеграції передбачають створення можливостей для іммігрантів із вивчення мови, 
правової, політичної та соціальної системи країни, що їх приймає, та виховання поваги до її звичаїв і 
традиційної системи соціальних відносин;

• державні плани заходів з інтеграції певною мірою передбачають заходи, які надають можливості 
доступу до ринку праці, соціального захисту, системи освіти (але без урахування недискримінаційного 
підходу) та доступу до житла для певного кола осіб. Водночас свого відображення у заходах не знайшов 
доступ до системи охорони здоров’я.

У ході дослідження було виявлено, що прийняті програми інтеграції містять ряд неузгодженостей, зокрема:
• заходи, які стосуються таких сфер інтеграції як, наприклад, освіта, дублюються у планах заходів з 

інтеграції мігрантів та біженців;
• подібні заходи у різних планах передбачають різні терміни реалізації.

Це означає, що відповідальний виконавчий орган влади повинен двічі виконати цей захід у різних часових 
рамках для різних категорій мігрантів.

Формулювання багатьох заходів чинних програм інтеграції розпочинається зі слів «опрацювати питання», 
яке не накладає жодних зобов’язань на відповідальний державний орган. Не всі положення програм інтеграції 
виконуються вчасно і належним чином. З близько 40 заходів трьох аналізованих державних програм лише щодо 
третини інформація про виконання присутня у звіті.

Інформація про кількість осіб, охоплених заходами програм інтеграції, у звітах про виконання цих програм 
зазвичай відсутня. В інших випадках наведені кількісні дані свідчать про недостатній рівень охоплення цільових 
груп відповідними заходами. Окрім того, помітну частину заходів, про які звітують державні органи, фактично 
здійснюють неурядові або міжнародні організації. З іншого боку, заради справедливості, слід відзначити, що 
нерідко недостатність дій державних органів у сфері інтеграції іммігрантів є наслідком недофінансування 
відповідних програм.

Представленість 11 загальних базових принципів ЄС у сфері проведення політики інтеграції мігрантів (див. 
п.1.1) у вітчизняних програмах є неповною. Щодо окремих принципів маємо таку ситуацію:

1. У програмах передбачено не лише заходи щодо пристосування мігрантів до суспільства, що їх приймає, 
але й заходи щодо формування толерантності у середовищі останнього, хоча таким заходам приділено 
менше уваги.

2. Забезпечення поваги до базових цінностей ЄС у вітчизняних державних програмах з інтеграції 
безпосередньо не передбачається.

3. Важливість працевлаштування як елементу інтеграції мігрантів в цілому відображена у державних 
програмах.

4. У програмах відображена важливість вивчення мігрантами мови, історії та основ державного устрою 
України, проте фактично до сьогодні здійснюються лише заходи, спрямовані на мовну підготовку мігрантів.

5. Важливість освіти мігрантів, зокрема їхніх дітей, достатньою мірою відображена у програмах.
6. Державні програми безпосередньо не регулюють питання доступу до товарів та послуг, але не-

дискримінація у цій сфері забезпечується нормами законодавства України.
7. Програми не містять спеціальних заходів, спрямованих на активізацію контактів між мігрантами та 

місцевим населенням.
8. Спеціальних заходів щодо забезпечення свободи віросповідання та підтримки культурного розмаїття 

державні програми інтеграції не містять, однак ці питання на законодавчому рівні врегульовані.
9. В Україні законодавчо не передбачена участь мігрантів у політичному житті та формуванні політики 

інтеграції.
10. На жаль, інтеграція мігрантів не належить до пріоритетів державної політики України і недостатньою 

мірою враховується при розробці стратегічних нормативних актів.
11. Програми не містять індикаторів оцінки їх виконання.
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Проблема дослідження імміграції, інтеграції іммігрантів та їх дискримінації ускладнюється незадовільним 
рівнем інформаційного забезпечення. Відсутність об’єктивної статистичної інформації нерідко змушує 
дослідників при оцінці державних програм спиратися на результати опитування іноземців, яке є недостатньо 
репрезентативним і до того ж відображає суб’єктивні думки опитаних. Суттєвою проблемою залишається 
визначення порогових значень показників, при досягненні яких ступінь інтеграції у тій чи іншій сфері можна 
вважати прийнятним.

Оцінка становища іноземців та ступеню їх інтеграції
Ступінь інтеграції іммігрантів та рівень їх дискримінації оцінено у шести сферах: доступність процедури 

отримання громадянства; зайнятість і доступ до працевлаштування; доступ до освіти, зокрема можливості 
вивчення мови країни перебування; доступ до медичного обслуговування; доступність житла; злочини на ґрунті 
ненависті. Крім того, оцінювалися взаємовідносини мігрантів з місцевим населенням та органами державної 
влади. Здійснений аналіз привів до таких основних висновків щодо становища іноземців та їх інтеграції.

У сфері доступу до отримання громадянства
Понад половина іноземців збирається залишитися в Україні на постійне місце проживання, тоді як лише п’ята 

частина однозначно не збирається цього робити. Причому більшість потенційних постійних мешканців України 
змінили свою думку на користь того, щоб залишитися в країні, вже під час свого перебування тут.

Бажання отримати громадянство України висловили половина опитаних іноземців (51%). Серед факторів, 
які позитивно впливають на бажання отримати громадянство, виявлені наступні: старший вік, високий рівень 
освіти, перебування в шлюбі, працевлаштованість, достатній рівень володіння українською мовою та хороші 
взаємовідносини з місцевим населенням. Найбільше зацікавлені в отриманні громадянства України біженці.

Загальна частка тих, хто задекларував бажання отримати громадянство України і вже почав збирати 
документи, становить лише 9,6%.

Основними проблемами у сфері доступу іноземців до громадянства України є:
• відсутність доступу до інформації про процедуру;
• випадки неякісного перекладу імені та прізвища осіб, що призводить до неузгодженості даних у різних 

документах;
• неузгодженість практики зазначення місця народження в документах;
• жорсткі умови набуття громадянства для більшості мігрантів та складнощі самої процедури натуралізації.

Проаналізовані програми не містять заходів, спрямованих на сприяння натуралізації іноземців або на 
спрощення самої процедури отримання громадянства. Питання набуття мігрантами громадянства України у 
державних програмах обмежуються заходами щодо розробки кваліфікаційних вимог та порядку визначення 
рівня володіння українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України. 

У процесі роботи було проведено аналіз чотирьох заходів, передбачених пунктами 2.2 та 2.3 Плану інтеграції 
мігрантів, пунктом 4.4. Плану з інтеграції біженців та пунктом 55 Плану заходів з реалізації Концепції міграційної 
політики України. У звітах відсутня інформація про стан виконання заходів з розробки методичних рекомендацій 
щодо визначення рівня володіння українською мовою та встановлення єдиних вимог щодо визначення рівня 
підготовки осіб.

За інформацією громадських організацій, які надають допомогу мігрантам, на практиці особи не проходять 
тестування для оцінювання рівня володіння українською мовою.

У сфері доступу до зайнятості
Серед опитаних мігрантів-резидентів працевлаштованими є 80%, а серед біженців – 76%. Крім того, 8% 

іноземних студентів поєднують роботу з навчанням. Найчастіше іноземці працюють у торгівлі, сфері послуг 
та будівництві. Лише близько 40% працюючих респондентів працюють офіційно, серед підприємців офіційно 
оформлені трохи більше половини.

До Державної служби зайнятості зверталися лише 5% опитаних, з них лише одна особа була задоволена 
роботою даної служби повністю. 

Основними проблемами у сфері доступу іноземців до зайнятості є низький рівень офіційного 
працевлаштування, труднощі з оформленням дозволу на підприємницьку діяльність та низька обізнаність про 
послуги, які надає Державна служба зайнятості, особливо серед мігрантів-резидентів. 

Державні програми націлені на сприяння працевлаштуванню, але переважно біженців.
Згідно із законодавством, іноземці, які мають статус біженця або дозвіл на постійне проживання, формально 

мають такі ж права у сфері працевлаштування, що і громадяни України. В дійсності ж іноземне громадянство 
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і расова відмінність нерідко стають перешкодами до працевлаштування – чимало роботодавців не бажають брати 
на роботу іноземців, особливо представників «видимих меншин». Майже дві третини опитаних погоджується з 
тим, що іноземцям важче знайти роботу, зокрема високооплачувану, ніж місцевому населенню.

Державними органами здійснюються заходи щодо сприяння працевлаштуванню мігрантів, зокрема 
біженців, зокрема проводяться міні-ярмарки вакансій, однак робочі місця, які на них пропонуються, зазвичай 
є непривабливими. Заходів, спрямованих на сприяння підприємницькій діяльності мігрантів, проаналізовані 
державні програми не містять.

У сфері доступу до освіти
Рівень освіти іноземців є доволі високим: вищу, незакінчену вищу та середню спеціальну освіту мають понад 

три чверті опитаних. Серед респондентів майже не зустрічається осіб, які мають лише початкову освіту або не 
мають освіти.

Гострою для мігрантів є мовна проблема. Українською мовою вільно володіє лише десята частина 
респондентів, російською – трохи менше половини. 75% тих, хто володіє українською мовою, відвідували курси 
української мови, серед них 84,8% мають сертифікат про закінчення курсів. На сьогодні мережа закладів, на 
базі яких функціонують курси української мови, є недостатньою. Що ж до курсів історії та культури України, то їх 
фактично не існує.

Дошкільна та шкільна освіта для дітей мігрантів в цілому доступна (це підтверджують як опитані іноземці 
та лідери громад мігрантів, так і представники органів державної влади). Труднощі при влаштуванні дітей до 
дитячого садка і до школи зазвичай не пов’язані із громадянством або етнічним походженням, а є типовими 
для мешканців України. Разом із тим, заходи, спрямовані на сприяння дошкільній та шкільній освіті дітей, 
передбачені лише щодо дітей біженців та шукачів притулку.

Існують проблеми з визнанням дипломів про освіту іноземців. Зокрема, визнання дипломів біженців часто 
стає нездійсненним через неможливість звернення до країн їх походження. Хоча договори про визнання 
дипломів укладені з 22 країнами, випадки нострифікації дипломів іноземців в Україні є поодинокими, зокрема 
протягом 2012 р. визнано лише п’ять дипломів. При цьому представники державних органів влади оцінюють 
процедуру нострифікації дипломів як важку, але не дискримінаційну.

При аналізі законодавчого забезпечення виконання державних програм були виявлені положення, які ведуть 
до обмеження доступу різних категорій іммігрантів до освіти у ВНЗ. Що стосується стану виконання державних 
програм, то серед результатів можна відзначити визначення переліку навчальних закладів для запровадження 
адаптаційних курсів та розробки на рівні МОН програми спецкурсу «Міжкультурний діалог», а також навчальних 
програм та методичних рекомендацій у ВНЗ мм. Одеса та Чернігів.

У сфері доступу до медичного обслуговування
Послугами охорони здоров’я скористалися дві третини опитаних. Іноземці переважно звертаються до 

державних медичних закладів, серед приватних популярністю користуються лише стоматологічні. Серед тих, 
хто звертався до органів охорони здоров’я, 27,5% відзначили наявність проблем при зверненні. Основною 
проблемою при отриманні іноземцями медичних послуг є вимога сплатити за них (за реєстрацію, плату лікарю 
тощо). Лідери громад зазначають, що заможніші члени громад допомагають біднішим з купівлею ліків. Були 
випадки збирання членами громад коштів на лікування співвітчизника та виділення посольством (консульством) 
коштів на лікування серйозної хвороби або проведення складної операції.

Поліс медичного страхування мають близько 40% іноземців. Основний контингент користувачів послуг 
медичного страхування – іноземні студенти, серед них страховку мають понад чотири п’ятих. Мігранти-резиденти 
та біженці рідко оформлюють медичну страховку.

Загалом ситуація з доступом до закладів охорони здоров’я оцінюється опитаними як значно краща, ніж з 
доступом до інших установ. Більшість опитаних не погоджується з тим, що іноземцям важче отримати медичну 
допомогу, ніж українцям.

Державні програми містять широкий спектр заходів, спрямованих на поліпшення доступу до медичного 
обслуговування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, шукачів притулку, зокрема дітей, 
розлучених із сім’єю. Разом із тим, питання поліпшення медичного обслуговування інших категорій мігрантів у 
державних програмах не розглядається. Основною проблемою є платна основа таких послуг для всіх категорій 
мігрантів, навіть у випадках надання екстреної медичної допомоги. Урядом України укладено міжнародні 
договори щодо безоплатного надання екстреної медичної допомоги лише з 16 країнами. Серед результатів 
виконання заходів слід відзначити внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону 
України «Про охорону дитинства» та запровадження практики надання медичної, психологічної та психіатричної 
допомоги для біженців у Рівненьскій області.
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У сфері доступу до житла
Майже половина опитаних потребує підтримки держави у забезпеченні житлом. Близько чотирьох п’ятих 

іноземців знайшли житло протягом місяця. Серед усіх респондентів приблизно рівні частки становлять ті, хто 
шукав самостійно, ті, кому допомагали родичі, і ті, кому допомагали посадові особи.

Згідно з даними проведеного опитування, кожен шостий іноземець має власну квартиру або будинок. Удвічі 
більше опитаних орендують житло самостійно або з членами своєї родини, однак більшість орендарів позбавлені 
можливостей реєстрації за місцем проживання через небажання орендодавців реєструвати іноземців у своїх 
помешканнях. Відсутність реєстрації значно ускладнює доступ іноземців до послуг освіти, охорони здоров’я та 
адміністративних послуг.

Опитування показало, що іноземці часто платять за житло більше українців, половина опитаних зазначили, 
що українці надають перевагу своїм громадянам при наданні послуг оренди житла.

Діяльність державних органів влади у сфері житлового забезпечення іммігрантів спрямовується лише на 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Для біженців існують можливості забезпечення житлом 
у пунктах тимчасового перебування, однак вони є недостатніми – лише кожен восьмий біженець мешкає у цих 
пунктах. Створення Фонду соціального житла для тимчасового розміщення біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, у сільській місцевості, що здійснювалися у двох областях (Одеська та Хмельницька), не 
дало бажаних результатів, оскільки запропоновані помешкання, розташовані у віддалених селах, виявилися 
непривабливими для бенефіціарів через відсутність можливостей працевлаштування.

Відносини з місцевим населенням та державними органами влади
Дві третини різних категорій мігрантів активно залучені до спілкування з місцевим населенням, і стільки ж 

оцінює ставленням місцевого населення як дружне. Мігранти активно слідкують та обговорюють життя в країні 
за допомогою телебачення, Інтернету та особистісного спілкування з місцевими жителями. Водночас третина 
опитаних, які належать до нетрадиційних мігрантів, відчуває неприязне ставлення до себе переважно від 
перехожих та правоохоронців. Кожен четвертий зазнає нерівного ставлення через своє етнічне походження та 
релігійні переконання переважно у громадському транспорті та від держслужбовців.

Проаналізовані державні програми містять заходи, спрямовані на попередження ксенофобії як серед 
мігрантів, так і серед місцевого населення. Разом із тим відсутні заходи, спрямовані на підвищення толерантності 
та попередження нетерпимості серед  працівників органів держаної влади, зокрема правоохоронців.

Результати опитування іммігрантів та інтерв’ю з лідерами громад свідчать про низький рівень обізнаності 
щодо державних програм.

У сфері захисту від дискримінації та злочинів ненависті
Менше чверті опитаних іноземців знають про існування Закону про заборону дискримінації в Україні і лише 

15,5% відповіли, що їхнє право на захист від дискримінації достатньо захищене.
Опитані представники органів державної влади зазвичай заперечують наявність скарг іноземців щодо 

дискримінації в рамках своїх відомств. Разом із тим, понад   чверть опитаних іноземців стикалася з недоброзичли-
вим ставленням та відмовою у допомозі з боку державних структур, понад третина – з неправомірними діями 
з боку міліції. На сьогодні єдиним органом влади, який веде моніторинг скарг іноземців (як і громадян України) 
щодо порушення їхніх прав, є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, однак зі 
статистики Секретаріату важко однозначно розрізнити випадки дискримінації за громадянством, етнічним 
походженням або релігією і випадки порушення прав, які є типовими як для мігрантів, так і для громадян України.

Наявне законодавство, яке регулює відповідальність за злочини ненависті, має суттєві недоліки, зокрема 
складне доведення умислу, наявність антидискримінаційної складової, та широке застосування для притягнення 
до відповідальності за використання мови ворожнечі.

У публічному доступі можна знайти лише облік судових справ за статтею 161 ККУ. Публічна інформація про 
облік справ за іншими статтями ККУ відсутня як форма, за якою така інформація збирається. Відсутність зведеної 
статистики повідомлених справ, справ за якими розпочато слідство, переданих до суду справ, та тих, за якими 
винесені обвинувальні чи чи виправдальні вироки, не дає можливості дати об’єктивну оцінку динаміці росту 
злочинів на ґрунті ненависті, ефективності роботи правоохоронних органів та розвитку судової практики. 

Відсутність відкритої інформації про індикатори, які використовуються МВС для документування, кваліфікації 
та розслідування злочинів ненависті, не дозволяє зрозуміти нинішній підхід правоохоронних органів, порівняти 
з тією методологію, яку використовують громадські організації, а отже знайти шлях для узгодження обох підходів
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для налагодження партнерства.
Результати проведеного опитування показують низький рівень довіри мігрантів до системи правоохоронних 

органів, а отже ведуть до зниження повідомлень про випадки ненависті.
Відсутність інформації про заходи з налагодження співпраці правоохоронних органів з громадами мігрантів 

та громадськими організаціями також не заохочує мігрантів звертатися по допомогу до міліції.

На ключові питання анкети опитування іноземців «Наскільки добре законодавство захищає права іноземців в 
Україні?» та «Як Ви вважаєте, чи забезпечені в Україні умови для інтеграції іммігрантів в українське суспільство?» 
більшість респондентів обрали проміжні варіанти відповідей. Це є свідченням того, що держава досягла певних 
результатів у сфері політики інтеграції іммігрантів, однак реалізовані заходи є явно недостатніми.

Отже, результати реалізації проекту показують, що в Україні існує дискримінація іммігрантів, ефективність дій 
державної політики у сфері інтеграції іммігрантів залишається незадовільною. 

В Україні розроблені і впроваджені нормативні акти, що регламентують питання доступу іноземців до 
працевлаштування, послуг освіти, медичного обслуговування, забезпечення житлом. Однак цей доступ є 
обмеженим через наявність законодавчих неузгодженостей та дискримінаційних положень, необізнаність та 
низький рівень володіння мовою мігрантами, а також внаслідок дій інших гравців (роботодавців, працівників 
закладів охорони здоров’я тощо) та через об’єктивні причини (невідповідність якості послуг потребам мігрантів).

З дев’яти розроблених у процесі дослідження показників оцінки ефективності державної політики у сфері 
інтеграції іммігрантів, які можуть бути оцінені виходячи із сучасної міграційної статистики, лише два досягають 
прийнятних значень. Це інтенсивність набуття громадянства України біженцями (один з двох визначених 
показників ефективності державної політики у сфері доступу до громадянства) та рівень проходження мовних 
курсів (один з трьох показників доступу до освіти).

Запорукою успіху політики інтеграції в Україні є послідовність її проведення, опора на вивчення світового 
досвіду та постійні дослідження, використання чітких індикаторів оцінки її успішності. 

Для удосконалення державної політики у сфері інтеграції іммігрантів необхідне як внесення змін до чинних 
нормативних актів, зокрема їх узгодження між собою, так і розробка нових заходів. Необхідно спростити доступ 
іноземців в першу чергу до працевлаштування та медичного обслуговування, вжити заходів щодо викорінення 
дискримінації іноземців. Особливо актуальним стає завдання підвищення рівня поінформованості як мігрантів, 
так і місцевого населення щодо заходів інтеграції та важливості інтеграційної політики загалом.
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