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АНОТАЦІЯ 

Пак Н.А. Міграційна складова відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного 

партнерства. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади і 

документально-джерельна база дослідження. Представлені теоретичні аспекти і 

методологічний інструментарій дослідження впливу проблеми міграції на 

міжнародні відносини. В основу дисертаційного дослідження покладено 

системний підхід, який полягає у вивченні складної системи взаємозв’язків, що 

виникають в процесі міграційних переміщень населення як єдиного цілого з 

узгодженням функціонування усіх складових міграційного процесу. 

Уточнено понятійно-категорійний апарат дослідження, зокрема подано 

авторське визначення терміну «міграція» та «міграційна політика». На основі 

аналізу наукових підходів до розуміння сутності міграції в дисертаційній роботі 

представлено авторське трактування терміну міграції, яке слід розуміти як 

явище, яке характеризується переміщенням осіб, які змушені добровільно чи 

примусово покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, 

економічних, соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в 

іншу країну або внутрішнє переміщення в межах країни з метою забезпечення 

власної безпеки, задоволення чи збереження матеріальних, культурних, 

особистісних потреб. 

В роботі запропоновано авторське розуміння поняття міграційної 

політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як комплекс рішень у 

сфері державної політики, спрямованих на планування руху населення, що 

приймаються компетентними владними органами з метою врегулювання 

міграційних процесів шляхом впровадження в життя інституційних механізмів, 

які визначають можливості та умови перетину особами кордону у випадку 
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зовнішньої міграції або переміщення громадян в межах країни за умови 

внутрішньої міграції. Всі ці заходи спрямовуються на те, щоб створити 

сприятливе соціально-економічне середовище для тих осіб, які прагнуть 

змінити місце перебування, а також для тих держав, які приймають мігрантів. 

Визначено особливості формування спільної міграційної політики ЄС, 

охарактеризовано стан дослідження проблематики міграційних тенденцій на 

сучасному етапі і джерельну базу дисертації. Встановлено, що у науковій 

літературі недостатньо висвітлено процес формування спільної міграційної 

політики ЄС. Аргументовано, що наукові дослідження у цьому напрямі є 

надзвичайно актуальними з огляду на нові виклики, які існують в сучасному 

суспільстві в контексті виникнення та поширення міграційних хвиль. 

В роботі проаналізовано сучасний стан міграційної політики Євросоюзу 

щодо країн Близького Сходу. Здійснено оцінку особливостей міграційних 

тенденцій біженців з країн Близького Сходу до ЄС та причин їх виникнення. 

Визначено, що ключовими причинами неконтрольованих міграційних потоків з 

країн Близького Сходу до ЄС стали: відсутність у значної кількості громадян 

можливостей для працевлаштування у себе на батьківщині; економічна 

нестабільність, що спостерігається на території значної кількості країн 

Близького Сходу; значне зубожіння та високий ризик померти від голоду в себе 

на батьківщині; соціальна несправедливість, яка панує в східних країнах; 

бажання отримати гідну освіту, яку можна здобути в країнах Європи; природні 

катаклізми, що загрожують здоров’ю та життю і які спостерігаються на 

території багатьох східних країн; висока ймовірність опинитися в епіцентрі 

воєнних дій. Обґрунтовано, що у зв’язку із цим керівництву європейських країн 

необхідно спрямувати свої зусилля на вивчення проблеми нелегальної міграції 

у контексті потреби посилення контролю на кордонах європейських держав, 

особливо тих, які розташовані на півдні Європи і знаходяться в безпосередній 

близькості до країн Африки та Близького Сходу 

Досліджено міжнародне співробітництво у сфері трудової міграції, яке 

стосується вирішення проблеми нелегальних мігрантів на території ЄС. На 
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основі здійсненого аналізу встановлено, що у Євросоюзі протягом усієї історії 

його існування було прийнято значну кількість директив, правил, протоколів, 

конвенцій та угод, покликаних врегульовувати працевлаштування трудових 

мігрантів та відносини між ними та роботодавцями і державою, проте проблема 

використання нелегальної робочої сили була і залишається гострою і такою, що 

потребує вирішення. Автором аргументовано необхідність вжиття жорсткіших 

заходів щодо трудових мігрантів, які би змогли гарантувати безпеку 

європейському суспільству. 

Досліджено співробітництво ЄС з країнами Середземноморського 

партнерства у сфері міграції та визначено основні етапи розвитку цієї співпраці. 

Відмічено основні чинники, що сприяють взаємодії Європейського Союзу та 

країн Середземноморського партнерства: і у європейських країн, і у країн, які 

розташовані на південних берегах Середземного моря, є спільна історія та 

культурні взаємовідносини, які формувалися століттями; територіальне 

розташування Європи та країн Середземномор’я свідчить про об’єктивність та 

невідворотність існування взаємовідносин між цими країнами; міграційні 

тенденції останніх років зумовлюють невідворотну співпрацю між 

європейським континентом та країнами Середземноморського партнерства. 

Обґрунтовано напрями взаємодії сторін щодо захисту південних кордонів 

ЄС і вирішенні проблем нелегальної міграції. Виходячи із особливостей 

розвитку співробітництва між країнами Середземноморського партнерства та 

Європейським Союзом, в роботі розглянуто основні напрями подальшої 

взаємодії у сфері вирішення міграційних проблем. Мова йде про: реалізацію 

програм цивілізованого зближення середземноморських та європейських країн 

у напрямі вирішення спільних проблем, в тому числі і міграційних; спільний 

аналіз проблем, які існують в сфері міграції, та пошук шляхів їх вирішення; 

демократизацію сучасного суспільства шляхом зменшення потоків нелегальних 

мігрантів; реалізацію принципів чотирьох свобод: вільного переміщення 

товарів, послуг, людей і капіталу, що дасть змогу розвитку цивілізованих 

ринкових відносин та прогресивного поступу країн-учасниць співпраці. 
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Автором обґрунтовано, що одним із шляхів виходу із ситуації, що склалася 

в сфері нелегальної міграції, є необхідність посилення контролю на кордонах 

країн Європейського Союзу та їх захисту для того, щоб запобігати 

проникненню нелегалів на територію європейських держав. З метою 

покращення захисту кордонів та врегулювання ситуації у сфері нелегальної 

міграції на території Європейського Союзу автором подані пропозиції щодо 

розробки напрямів єдиної зовнішньої політики безпеки ЄС, які повинні 

передбачати: посилення заходів проти міжнародних злочинних груп, що 

займаються контрабандою і незаконним перевезенням людей до Європи; 

посилення дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з країнами 

Євросоюзу з проблеми припинення потоку біженців і повернення своїх 

громадян на батьківщину; активізацію примусового висилання нелегальних 

мігрантів на батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо 

легалізації біженцями свого статусу на території Європи та внесення 

відповідних змін у національні законодавства країн Євросоюзу; розробка та 

впровадження в життя заходів, які сприятимуть добровільному поверненню 

біженців додому. 

Автором доведено, що ефективним засобом припинення в’їзду 

нелегальних мігрантів може стати запровадження кримінальної 

відповідальності за незаконне проникнення на території європейських держав, а 

також значне посилення охорони кордонів шляхом їх укріплення, зведення 

захисних споруд або й просто огорож, обладнаних сучасними засобами 

безпеки. Визначено, що для цього необхідні відповідні зміни в існуюче 

законодавство Євросоюзу, які здатні забезпечити ті політичні сили, які 

виступають за традиційні європейські цінності як пріоритет розвитку ЄС, 

ратують за благополучний розвиток корінного населення Європейського Союзу 

та практично оцінюють можливість прогресивного поступу європейського 

суспільства лише за рахунок невпинної праці, збільшення ВВП і доходів 

держав та зменшення соціальних виплат тим, хто не бажає працювати – в 

даному випадку біженцям. 
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Здійснено оцінку проблем міграції у відносинах ЄС з країнами Східного 

партнерства. Представлено історіографію розвитку Східного партнерства та 

розвиток співпраці ЄС з країнами Східного партнерства.  

В роботі відмічено специфічні риси Східного партнерства, які обумовлені 

особливостями країн-учасниць. Зазначено, що Україна, Молдова, Грузія та 

Вірменія пережили період революцій, протестів і суспільних потрясінь, 

відповідно до чого їх не можна віднести до територій зі стабільним 

врядуванням. Зауважено, що Білорусь характеризується найбільш 

авторитарним стилем державного правління, вона постійно балансує між 

Російською Федерацією і Євросоюзом, тому ЄС не може назвати її своїм 

надійним партнером. Відзначено, що Азербайджан всіляко затягує здійснення 

бажаних для ЄС реформ, це саме можна сказати і по відношенню до Вірменії. 

Подано сучасний стан взаємодії ЄС та країн Східного партнерства у сфері 

міграції. Розглянуто  проблеми та обґрунтовано перспективи взаємодії України 

та ЄС у сфері міграції в контексті реалізації Україною євроінтеграційної 

політики. Відмічено, що Україну можна вважати найбільш демократичною з 

країн колишнього СРСР, проте вона також виступає об’єктом занепокоєння ЄС, 

оскільки в державі існує високий рівень корумпованості на всіх рівнях 

суспільства, політична нестабільність та економічна криза. До того ж, війна з 

Росією на сході країни дають підстави Європі остерігатися значних потоків 

нелегальних мігрантів з окупованих територій. Автором зазначено, що для того, 

щоб Україна стала повноцінним членом ЄС, слід вирішити низку питань, одним 

із яких є міграційне. Відповідно до цього на державному рівні потрібно 

впровадити в життя успішну міграційну політику, яка би гарантувала захист 

прав мігрантів, мінімізувала негативні наслідки міграції та забезпечила 

впорядковані та законні міграційні переміщення громадян. 

У роботі аргументовано, що для реалізації ефективної державної 

міграційної політики України необхідно: сформувати постійну робочу 

міжвідомчу урядову групу, яка би займалася опрацюванням питань, пов’язаних 

із законодавством у сфері міграційної політики України; реалізувати на 
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практиці інститут притулку для іноземців та осіб без громадянства та внести 

зміни до законодавства; здійснювати безперервний та об’єктивний моніторинг 

ситуації в сфері міграції; враховувати міграційні питання, розробляючи 

стратегії соціально-економічного розвитку; впровадити в життя План реалізації 

Стратегії державної міграційної політики України до 2025 року; впровадити в 

життя Закон України «Про зовнішню трудову міграцію»; забезпечити 

функціонування підрозділу в складі Міністерства соціальної політики України, 

відповідального за сферу трудової міграції; постійно взаємодіяти з 

європейськими партнерами щодо пошуку взаємовигідних варіантів переміщень 

мігрантів; посилити захист інтересів тих українців, які навчаються, працюють 

та проживають в Євросоюзі; розробити Програму співробітництва із 

українцями, які тимчасово працюють за кордоном; розвивати співпрацю між 

державою та українською діаспорою; посилити увагу до питання реінтеграції і 

повернення українських мігрантів на батьківщину; вивчити зарубіжний досвід 

реінтеграції мігрантів та адаптувати його до українських реалій; впровадити в 

життя програми допомоги мігрантам розпочати власний бізнес на Україні. 

Автором доведено, що міграційна політика України має здійснюватися за 

допомогою комплексу правових, організаційних, інституційних, економічних та 

інформаційних її складових. Правова складова міграційної політики України 

має забезпечувати прийняття нових та вдосконалення існуючих правових актів 

щодо забезпечення добросусідських відносин між Україною та ЄС. 

Організаційна складова державної міграційної політики має забезпечити 

реалізацію заходів щодо зниження міграційних потоків українців до Європи. 

Інституційна складова покликана забезпечувати пряме керівництво державних 

та місцевих органів влади міграційними процесами. Економічна складова має 

передбачати: підвищення рівня соціально-економічного розвитку шляхом 

оптимізації податкової, митної, валютної та фінансово-кредитної політики; 

покращення підприємницького клімату; виділення цим підприємцям дотації та 

субвенції та вдосконалення цінового регулювання на ринку; активізацію 

боротьби з корупцією; покращення інвестиційного клімату. Інформаційна 
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складова передбачає інформування населення через ЗМІ про дії держави, 

спрямовані на зниження міграційних потоків і покращення соціально-

економічного розвитку. 

Ключові слова: міграція, міграційні тенденції, міграційна політика, 

міграційні відносини, Європейський Союз, Близький Схід, Середземноморське 

партнерство, Східне партнерство. 

 

ABSTRACT 

Pak N. The migration component of the European Union relations with 

the Middle East, Mediterranean and Eastern Partnership countries. - 
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Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 23.00.04 - 

political problems of international systems and global development. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. 

The thesis substantiates theoretical and methodological foundations and 

documentary sources of the study. Theoretical aspects and methodological tools for 

the study of the impact of migration on international relations are presented. The 

thesis research is based on a systematic approach, which involves the study of the 

complex system of interconnections that arise in the process of migratory movements 

of population as a whole with coordinated functioning of all components of the 

migration process. 

The framework of categories and concepts of the study was clarified, in 

particular the author's definition of the terms “migration” and “migration policy” was 

given. Based on the analysis of scientific approaches to understanding the essence of 

migration, the thesis paper presents the author's interpretation of the term 

“migration”, which should be understood as a phenomenon characterized by 

displacement of persons who are forced, voluntarily or forcibly, to leave their 

permanent place of residence due to political, economic, social or other reasons and 

move externally to another country or move internally within the country for the 
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purpose of ensuring their own safety, satisfaction or preservation of material, cultural 

and personal needs. 

The paper offers the author's understanding of the concept of migration policy, 

which comes to the fact that it can be regarded as a complex of public policy decisions 

aimed at planning population movements taken by competent authorities to regulate 

migration processes through implementation of institutional mechanisms that determine 

the possibilities and conditions of border crossing in case of external migration or 

displacement of citizens within the country in case of internal migration. All these 

activities are aimed to create a favorable socio-economic environment for persons 

seeking to change their place of stay, as well as for the countries receiving migrants. 

The features of formation of the common EU migration policy are determined, 

the research state of the problems of migration trends at the present stage and the 

source base of the thesis are characterized. It is established that the process of 

forming the common EU migration policy is not sufficiently covered in the scientific 

literature. It is reasoned that scientific research in this area is extremely relevant in 

view of the new challenges that exist in modern society in the context of emergence 

and spread of migration waves. 

The paper analyzes the current state of migration policy of the European Union 

towards the countries of the Middle East. The peculiarities of the migration trends of 

refugees from the Middle East to the EU and the reasons for their occurrence are 

assessed. It is determined that the key reasons for uncontrolled migration flows from 

the Middle East countries to the EU were: lack of employment opportunities for the 

large number of citizens at home; economic instability observed in the large number 

of Middle Eastern countries; significant impoverishment and high risk of starving to 

death at home; social injustice that prevails in oriental countries; desire to obtain a 

decent education that can be acquired in European countries; natural disasters 

threatening health and life that occur in many oriental countries; high probability of 

getting into the epicenter of hostilities. It is substantiated that, in this regard, the 

leaders of European countries should focus their efforts on the study of the problem 

of illegal migration in the context of the need to strengthen control at the borders of 
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European countries, especially those located in the south of Europe and located in 

close proximity to the countries of Africa and the Middle East. 

International cooperation in the field of labor migration related to solving the 

problem of illegal migrants in the EU is studied. Based on the analysis, it is 

established that throughout the history of the EU, a large number of directives, rules, 

protocols, conventions and accords have been adopted to regulate the employment of 

migrant workers and their relations with employers and the state, but the problem of 

using illegal labor has also been and remains pressing and requiring resolution. The 

author reasons the need to take more stringent measures against migrant workers to 

guarantee security of European society. 

         The EU co-operation with countries of the Union for the Mediterranean 

on Migration is investigated and the main stages of its development are identified. 

The main factors contributing to interaction between the European Union and 

countries of the Union for the Mediterranean are noted: both European countries and 

countries located on the southern shores of the Mediterranean sea share a common 

history and cultural relationship that has developed over the centuries; the territorial 

location of Europe and the Mediterranean countries speaks of objectivity and 

inevitability of the relationship between these countries; recent years' migration 

trends have led to inevitable cooperation between the European continent and 

countries of the Union for the Mediterranean. 

Directions of interaction of the parties in the issue of protection of the EU 

southern borders and solving the problems of illegal migration are substantiated. 

Taking into account the peculiarities of development of cooperation between the 

countries of the Union for the Mediterranean and the European Union, the main 

directions of further cooperation in the field of migration problems are considered. It 

goes about: implementation of programs of civilized approaching of the 

Mediterranean and European countries in the direction of addressing common 

problems, including migration; joint analysis of current migration problems and 

finding ways to address them; democratization of modern society by reducing illegal 

migrants’ flows; implementation of principles of four freedoms: free movement of 
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goods, services, people and capital, which will enable development of civilized 

market relations and progressive development of participating countries. 

The author substantiates that one of the ways out of the situation in the field of 

illegal migration is the need to strengthen control and protection at the borders of 

countries of the European Union in order to prevent entry of illegal immigrants into the 

territory of European countries. In order to improve border protection and manage 

situation in the field of illegal migration within the European Union, the author 

proposes development of the common EU foreign policy on security, which should 

include: strengthening measures against international criminal groups involved in 

trafficking and smuggling of people into Europe; increasing diplomatic pressure on 

countries that do not cooperate with EU countries on the problem of stopping the flow 

of refugees and returning their citizens back their homeland; activation of forced 

expulsion of illegal migrants to their homeland; strengthening bureaucratic procedures 

for legalizing by refugees of their status in Europe and introducing appropriate changes 

to the national laws of the EU countries; development and implementation of measures 

that will facilitate voluntary return of refugees back home. 

The author has proved that the effective means of stopping entry of illegal 

migrants could be introduction of criminal liability for illegal entry into the territory 

of European countries, as well as significant strengthening of borders’ protection 

through their consolidation, erection of protective structures or simply fences 

equipped with modern security facilities. It is determined that this requires 

appropriate changes to the existing EU legislation, which are able to provide those 

political forces that stand for traditional European values as a priority of EU 

development, advocate for prosperous development of the European Union's 

indigenous population and practically assess the possibility of progressive 

development of European society only at the expense of continuous work, an increase 

in GDP and income of countries and reduction in social benefits for those who do not 

want to work – in this case for refugees. 

The migration issues in the EU relations with countries of the Eastern 

Partnership countries are assessed. The historiography of the development of the 
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Eastern Partnership and the development of the EU cooperation with countries of the 

Eastern Partnership are presented.  

The paper marks specific features of the Eastern Partnership, which are 

determined by particularities of the participating countries. It is noted that Ukraine, 

Moldova, Georgia and Armenia have gone through a period of revolutions, protests 

and social upheavals, according to which they cannot be attributed to territories with 

stable governance. It is noted that Belarus is characterized by the most authoritarian 

style of state government, it constantly balances between the Russian Federation and 

the European Union, so the EU cannot call it its reliable partner. It is noted that 

Azerbaijan in every possible way delays implementation of the reforms desired by 

the EU, the same can be said about Armenia. 

The current state of interaction between the EU and countries of the Eastern 

Partnership countries is presented. The problems are considered and the prospects of 

cooperation between Ukraine and the EU in the field of migration in the context of 

implementation by Ukraine of the European integration policy are substantiated. It is 

noted that Ukraine can be considered the most democratic of the countries of the 

former USSR, but it is also a matter of concern for the EU, because the country has 

high levels of corruption at all levels of society, political instability and economic 

crisis. In addition, the war with Russia in the east of the country gives Europe reason 

to be wary of large flows of illegal migrants from occupied territories. The author 

noted that in order for Ukraine to become a full member of the EU, a number of 

issues, one of which is migration, should be addressed. Respectively, successful 

migration policies must be put in place at the state level to ensure protection of 

migrants' rights, minimize negative effects of migration and ensure well-ordered and 

legal migration movements of of citizens. 

The paper argues that in order to implement effective state migration policy of 

Ukraine, it is necessary to: form a permanent working interagency governmental 

group, which would deal with issues related to legislation in the field of migration 

policy of Ukraine; put into practice the institute of asylum for foreigners and stateless 

persons and amend legislation, which would strengthen responsibility for illegal 

attempt to cross the state border and illegal stay in Ukraine of illegal migrants; 
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continuously and objectively monitor migration situation; consider migration issues 

when developing socio-economic development strategies; implement the State 

Migration Policy Strategy of Ukraine by 2025; implement the Law of Ukraine “On 

External Labor Migration”; ensure functioning of the unit within the Ministry of 

Social Policy of Ukraine responsible for labor migration; continually interact with 

European partners to find mutually beneficial options for migrants; strengthen 

protection of interests of Ukrainians who study, work and live in the European 

Union; develop and implement a program of cooperation with Ukrainians working 

abroad on a temporary basis; develop cooperation between the state and the 

Ukrainian diaspora; attract attention to the issue of reintegration and return of 

Ukrainian migrants to their homeland; study foreign experience of reintegration of 

migrants and adapt it to Ukrainian reality; implement a program to help migrants start 

their own businesses in Ukraine. 

The author has proved that the migration policy of Ukraine should be carried 

out by means of a set of legal, organizational, institutional, economic and 

informational components of it. The legal component of Ukraine's migration policy 

should ensure adoption of new and improvement of existing legal acts to ensure 

good-neighborly relations between Ukraine and the EU. The organizational 

component of the state migration policy should ensure implementation of measures to 

reduce migration flows of Ukrainians to Europe. The institutional component is 

intended to provide direct control of state and local authorities over migration 

processes. The economic component should include: enhancing the level of socio-

economic development by optimizing tax, customs, monetary and financial policies; 

improving the business climate; allocation of allowances and subsidies to these 

entrepreneurs and improvement of price regulation in the market; intensifying the 

fight against corruption; improving the investment climate. The information 

component envisages informing population in mass media about state actions aimed 

at reducing migration flows and improving socio-economic development. 

Keywords: migration, migration trends, migration policy, migration relations, 

European Union, Middle East, Union for the Mediterranean, Eastern Partnership. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Європейський Союз є унікальним 

об’єднанням на міжнародній арені, оскільки він зумів успішно консолідувати 

зусилля багатьох держав у напрямі їх спільного політичного, економічного та 

соціального розвитку. Інтеграційні процеси сприяли зближенню європейських 

народів, формуванню спільних ринків товарів, послуг та капіталу, вільному руху 

осіб в межах угрупування, що дає підстави розглядати Євросоюз як ефективний 

приклад взаємодії країн в межах глобального об’єднання. 

Проте події, які відбуваються в сучасному світі, є небезпечними для 

європейського суспільства, оскільки несприятливі політичні та економічні умови, 

збройні конфлікти і переслідування людей в країнах Близького Сходу та 

Середземномор’я, а також в країнах пострадянського простору є причиною 

неконтрольованих міграційних потоків біженців, що прямують до Європи. 

Відповідно, керівництво Європейського Союзу перебуває в постійному пошуку 

шляхів врегулювання міграційної кризи та мінімізації негативних наслідків, які 

спостерігають внаслідок нелегального перетину кордонів громадянами країн 

Сходу та Північної Африки. 

Міграційна криза не дає можливості країнам ЄС і надалі впевнено 

розвиватися на засадах гуманізму, демократії і поваги до людини як до 

особистості, оскільки ці проблеми можуть спричинити гуманітарні, економічні та 

політичні проблеми, що призведуть до колосальних втрат матеріальних, трудових, 

фінансових та інтелектуальних ресурсів. Виходячи з цього, дослідження 

міграційної складової відносин Європейського Союзу з країнами Близького 

Сходу, Середземноморського та Східного партнерства є гострим та актуальним, 

зважаючи на те, що нелегальні мігранти становлять пряму загрозу стабільності 

європейського суспільства. 

Питання особливостей співробітництва Європейського Союзу із сусідніми 

державами у сфері міграції та вирішення міграційних проблем в сучасному світі 

перебуває в зоні уваги багатьох науковців. Зокрема, мова йде про таких 

дослідників як О. Білик, В. Бондарчук, М. Відякіна, В. Волес, Г. Волес, А. Геддес, 
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І. Грицяк, О. Грішнова, Х. Злотник, В. Іваненко, К. Іглічка,  С. Каслс,                          

Т. Клінченко, В. Коваленко, Р. Козловський, І. Коллет, В. Кривенко, В. Муравйов, 

Ю. Пенке, І. Піляєв, О. Піскун, О. Пошедін, П. Стакер, О. Сушко, С. Тімур,           

О. Трофімова, П. Фонтен, Б. Хасуна, П. Циганков, О. Чалий, В. Шамраєва та інші. 

У них науковці досліджують суть міграційних процесів, які відбуваються у 

сучасному світі, аналізують причини виникнення міграційних явищ, оцінюють 

сьогоденні реалії, які спостерігаються на території різних держав. 

Разом з тим, міграційна складова відносин Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства потребує 

проведення всебічного наукового аналізу, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності обраної 

теми та стану її вивчення. Мета дослідження полягає в проведенні комплексного 

аналізу відносин Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, 

Середземноморського і Східного партнерства в міграційній сфері. 

Відповідно до мети дослідження сформульовані наступні завдання: 

– визначити теоретичні параметри і методологічний інструментарій 

дослідження впливу міграційних проблем на міжнародні відносини; 

- охарактеризувати основні засади спільної міграційної політики ЄС та 

етапи її формування; 

– дослідити міграційну політику ЄС щодо країн Близького Сходу, 

визначити особливості та основні чинники впливу проблем міграції на 

відносини ЄС з країнами близькосхідного регіону; 

– проаналізувати співробітництво ЄС з країнами Середземноморського 

партнерства у сфері міграції та окреслити основні напрями подальшої взаємодії 

сторін в питанні захисту південних кордонів ЄС; 

– з’ясувати ступінь взаємодії ЄС з країнами Східного партнерства у сфері 

міграції; 
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– проаналізувати співпрацю України та ЄС в міграційній сфері і визначити 

основні напрями взаємодії сторін в контексті реалізації Україною 

євроінтеграційної політики.  

Об'єктом дослідження є відносини Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства. 

Предметом дослідження є міграційна сфера відносин Європейського 

Союзу з країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства. 

Методи дослідження визначені специфікою об’єкта й предмета дослідження, 

метою й завданнями дисертації. В основі дисертації лежить системний підхід, який 

полягає у вивченні складної системи взаємозв’язків, що виникають в процесі 

міграційних переміщень населення, як єдиного цілого з узгодженням 

функціонування усіх складових міграційного процесу. У процесі написання 

дисертації було використано такі наукові методи як історичний – при оцінці 

розвитку міграційних тенденцій протягом історичного визначеного періоду 

часу; логічний – при роз’ясненні історичних фактів в певній послідовності; 

монографічний – при оцінці окремих явищ, що відбувалися в сфері міграції 

протягом визначеного періоду часу, дослідженні їх особливостей та 

узагальненні досвіду європейських держав стосовно вирішення проблемних 

питань, які виникали в процесі неконтрольованих міграційних потоків; аналізу 

та синтезу – при оцінці заходів, які застосовувалися керівництвом європейських 

держав для врегулювання міграційних проблем та аналізі процесів, які 

відбувалися і відбуваються в країнах, що межують з ЄС, з метою розробки 

пропозицій для покращення міграційної політики Євросоюзу та врегулювання 

міграційних потоків; індукції та дедукції – при дослідженні основних чинників, 

що впливають на формування міграційних потоків на території Європи та 

реалізацію міграційної політики в Європейському Союзі; подібності – при 

вивченні досвіду європейських країн у сфері розробки та реалізації міграційної 

політики; наукової абстракції – при дослідженні можливостей вирішення 

проблем, які існують у сфері міграції 
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Джерельною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти Верховної Ради України, Європейського Союзу, міжнародні угоди, 

публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях, статистичні дані, а також 

результати досліджень, виконаних автором. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

проведено дослідження міграційної складової відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства, що 

дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які мають наукову 

новизну та характеризують особистий внесок автора, зокрема:  

вперше 

 -  проведено комплексне дослідження відносин Європейського Союзу з 

країнами Близького Сходу, Середземноморського і Східного партнерства в 

міграційній сфері, на основі чого здійснено оцінку впливу міграційних проблем 

на міжнародні відносини та визначено подальші напрями спільної міграційної 

політики ЄС та країн Близького Сходу, Середземноморського і Східного 

партнерства; 

- сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державної 

міграційної політики в Україні, реалізація яких дасть змогу підвищити 

добробут населення і мінімізувати відтік українських громадян за кордон, а 

також покращити співпрацю Української держави з ЄС в рамках Східного 

партнерства та забезпечити ефективне виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

удосконалено  

- визначення міграційної політики як складової державної політики, 

спрямованої на те, щоб планувати та контролювати рух населення на основі 

комплексу рішень, які приймаються компетентними органами державної влади 

задля регулювання міграційних процесів, а також на основі впровадження в 

життя інституційних механізмів, покликаних регулювати внутрішню міграцію 

за умов переміщення громадян в межах країни чи зовнішню міграцію – за умов 

перетину особами кордону; 
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- підходи до вирішення міграційних проблем країнами Євросоюзу, що 

виникають внаслідок неконтрольованих потоків мігрантів з країн Близького 

Сходу, на основі впровадження в життя спільної політики асиміляції мігрантів 

в європейське середовище, прийняття та затвердження загального бюджету, з 

якого слід виділяти кошти на вирішення міграційних питань, створення умов 

для повернення біженців на батьківщину та пошуку можливостей для 

припинення воєнних дій в країнах походження мігрантів; 

- пропозиції щодо покращення захисту кордонів Європейського Союзу 

з країнами Середземноморського партнерства у напрямі запобігання їх 

нелегальному перетину, які обґрунтують напрями єдиної зовнішньої політики 

безпеки ЄС шляхом посилення заходів проти міжнародних злочинних груп; 

посилення дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з Євросоюзом 

в міграційній сфері; активізації примусового висилання нелегальних мігрантів 

на батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо легалізації 

біженцями свого статусу на території Європи та впровадження в життя заходів, 

які сприятимуть добровільному поверненню біженців додому. 

дістали подальший розвиток 

- трактування поняття «міграція» в контексті міжнародних відносин, 

яке розглядається як переміщення осіб, що змушені добровільно чи примусово 

покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, економічних, 

соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в іншу країну 

або внутрішнє переміщення в межах країни з метою забезпечення власної 

безпеки, задоволення чи збереження матеріальних, культурних, особистісних 

потреб; 

- оцінка міграційних тенденцій біженців з країн Близького Сходу до 

ЄС, на основі чого визначено, що за масовим прибуттям мігрантів з Близького 

Сходу до Європи міцно закріпилася назва «міграційна криза», що має 

комплексний характер і розглядається у гуманітарному, управлінському та 

солідарному контексті; 
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- аналіз особливостей розвитку співробітництва між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом, відповідно до 

чого розглянуто основні напрями подальшої взаємодії у сфері вирішення 

міграційних проблем шляхом виконання програм цивілізованого зближення 

країн-партнерів; спільного підходу до вирішення міграційних проблем; 

демократизації сучасного суспільства та реалізації принципів чотирьох свобод: 

вільного переміщення товарів, послуг, людей і капіталу. 

- пропозиції щодо врегулювання міграційних переміщень громадян до 

країн Європейського Союзу в межах Східного партнерства, які передбачають 

посилення процесів демократизації пострадянського суспільства, 

вдосконалення нормативно-правової бази, яка стосується міграційної політики, 

покращення соціально-економічного розвитку в країнах-учасницях Східного 

партнерства та продовження прогресивних реформ, зважаючи на досвід 

розвинутих країн Європи.  

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

визначаються його актуальністю та науковою новизною. У ході дослідження було 

проаналізовано відносини Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, 

Середземноморського і Східного партнерства в міграційній сфері. Практичне 

значення полягає у тому, що фактологічний матеріал і висновки, які містяться в 

дисертаційній роботі, можуть бути використані у діяльності державних та 

недержавних установ України, інституцій та відомств, залучених до процесу 

формування та реалізації зовнішньої політики України, а також при розробці 

практичних завдань сучасних процесів регіонального й глобального масштабів.  

Матеріали дисертації можуть використовуватися в рамках навчального процесу 

у вищих навчальних закладах України при підготовці підручників, навчальних 

посібників та науково-методичних рекомендацій, а також при підготовці лекційних 

курсів і спецкурсів з актуальних проблем міжнародних відносин у вищих навчальних 

закладах України, зокрема, з таких навчальних дисциплін як «Міжнародні відносини 

та світова політика», «Європейський Союз в міжнародних відносинах», «Міжнародні 

організації», «Багатостороння дипломатія» тощо.  
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Апробація результатів дисертації. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного регіонознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

також були викладені автором у доповідях та виступах на міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема:: Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна»      

(м. Київ, 2 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 25 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна»   

(м. Київ, 7 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» 

(м. Київ, 29 березня 2018р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладені автором у 8 наукових працях, усі – одноосібні; 4 – опубліковані у 

вітчизняних фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 1 – у 

закордонному фаховому науковому виданні, 3 – опубліковані праці 

апробаційного характеру.  

Структура роботи обумовлена визначеними метою, об’єктом та предметом 

дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 

198 сторінок з них обсяг основного тексту – 164 сторінок. Робота містить 5 

таблиць, 4 рисунки, 1 додаток. Список використаних джерел містить 194 

найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
1.1. Теоретичні аспекти і методологічний інструментарій 

дослідження впливу проблеми міграції на міжнародні відносини 

 

Протягом останніх десятиліть питання міграції стає дедалі гострішим та 

актуальнішим на міжнародній арені у зв’язку із загрозою безпеці країн, які 

безпосередньо залучені до міграційних процесів у світі. Такі тенденції 

зумовлені рядом причин, на перший план серед яких виходять трансформація 

міжнародних відносин та зміна уявлень і підходів про сутність та особливості 

безпеки на рівні держави. Крім того, міграція стала носити міжетнічний 

характер і створювати у колись відносно гомогенних (в етнічному відношенні) 

країнах середовище, яке стало осередком загроз для корінного населення.  

У зв’язку із цим актуалізується питання безпеки, яка в традиційному 

трактуванні багато в чому втратила принципове значення. Як стверджує 

головний редактор часопису «Міжнародна безпека»  («International Security») 

С. Міллера (S. E. Miller), у питаннях міжнародної безпеки відбулася глобальна 

подорож світами [157] з того часу, коли припинила своє існування біполярна 

система міжнародних відносин. Зважаючи на значення та особливості 

міжнародної міґрації, можемо стверджувати, що вона є на даний час одним із 

найбільших безпекових викликів на всіх рівнях, і тут можна говорити про 

безпековий аспект у політичній, соціально-економічній, демографічній, 

етнокультурній та міжнародній сферах. 

Загалом, питання міжнародної безпеки стає щораз актуальнішим, адже 

міграційні тенденції в світі та в Європі, зокрема, значно посилилися в останній 

час, що не може не впливати на рівень безпеки в тій чи іншій країні. Втім, 

безпековий аспект завжди був предметом особливої уваги дослідників 
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протягом усієї історії розвитку суспільства, адже він є ключовим рушієм 

прогресивного поступу держави. 

Сучасний стан суспільного розвитку має досить суперечливий характер, 

особливості якого полягають у тому, що під впливом глобальних тенденцій 

зазнає змін сам зміст поняття безпеки, зокрема міжнародної, яке розглядається 

дедалі ширше. Адже поряд із масштабними зрушеннями, що спостерігалися у 

суспільному житті, мали місце численні конфліктні ситуації. Слід зазначити, 

що саме результати людської життєдіяльності часто завдають непоправної 

шкоди її життю та добробуту, а також і природі. За цих умов кожна держава 

задля існування, самозбереження та прогресу вирішує питання безпеки, яке є 

багатогранним та неоднозначним.  

Вагому роль у розумінні безпеки, зокрема, міжнародної починає 

відігравати глобалізація, яка стає визначальним чинником розвитку світового 

суспільства. Саме глобалізація стимулює міграційні процеси, які відбуваються 

на світовій арені, і багато в чому визначає поведінку суб’єктів, які є їх 

учасниками. 

Загалом, в сучасному світі дослідження теми міграції в зовнішній 

політиці держави вже давно перейшло із площини переміщення осіб, які 

шукають роботу за кордоном, в безпекову площину, де піднімаються питання 

пошуку шляхів врегулювання загрозливих тенденцій, пов’язаних з масовим  

переселенням людей. У зв’язку із цим проблема потребує вирішення не лише 

на політичному рівні, але й на науковому. 

Варто відзначити, що серед науковців відсутнє єдине розуміння міграції як 

об’єкта міграційної політики. Загалом, якщо вести мову про поняття міграції, то 

варто в першу чергу згадати його латинське походження від слова migratio, 

тобто переселення, переміщення. У соціологічному словнику зазначено, що під 

міграцією слід розуміти «мобільність людей у вужчому або ширшому 

географічному просторі, яка передбачає географічний рух індивідів або груп 

індивідів» [120]. Схоже тлумачення міститься і в економічній енциклопедії: 



25 

 

«Міграція населення — це переміщення людей, етносів, яке передбачає 

повернення або зміну постійного місця проживання» [26]. 

Ототожнення міграції з переселенням, на наш погляд, не дає можливості 

до кінця зрозуміти всію сутність цього поняття. Значно більше інформації про 

даний термін дають наукові підходи, в яких досліджувана дефініція, попри 

переселення, враховує ще й ряд інших видів переміщень. Наприклад, в 

словнику з соціології представлено таке визначення досліджуваного поняття: 

«це демографічний та соціально-економічний процес, в основі якого лежить 

велика кількість переміщень людей між поселеннями, районами чи країнами в 

цілому» [92]. 

Дещо ширшим порівняно із вищезгаданими визначеннями є підхід 

Римаренко Ю., який вважає, що «міграція – це процес переміщення мігрантів на 

тривалий час чи назавжди через кордони певних територій для того, щоб 

змінити місце свого проживання. Множинне поняття даного поняття 

використовується в контексті того, що міграція складається великої сукупності 

окремих осіб» [53]. 

Шелюк В. стверджує, що під міграцією потрібно розуміти «термін, в 

основі якого закладені демографічні та соціально-економічні процеси, що 

розкривають сутність усіх здійснюваних переміщень тими особами, що 

прагнуть змінити регіон чи країну проживання, а також інші види подібних 

переміщень» [106]. 

Доповнює це визначення Ровенчак О., вважаючи, що міграцію потрібно 

розуміти як примусовий чи добровільний рух у просторі особами чи групою 

осіб, що передбачає перетинання ними адміністративних меж територій на 

законній або незаконній основі назавжди або на певний період часу, внаслідок 

чого відбувається тимчасова або постійна зміна місця проживання» [87]. 

На основі аналізу представлених визначень міграції можна дійти до 

висновку, що в них відсутня конкретизація мігрантів, які розглядаються апріорі 

як особи, які переміщуються з однієї території на іншу, тобто акцент ставиться 

саме на зміні місця проживання людей. Таким чином, звужується розуміння 
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сутності міграції та мігрантів як таких, які можуть прагнути не просто змінити 

місце проживання, а потрапити в іншу країну, зважаючи на прагнення змінити 

роботу або втекти від загроз, які існують у них на батьківщині. Адже потрібно 

зважати на те, що у складі загальних міграційних потоків особливе місце 

займають саме трудові міграції,  а також неконтрольовані міграції біженців, що 

особливо актуально в останні роки. 

Зокрема, якщо вести мову про трудову міграцію, то варто відрізняти її від 

міграції робочої сили, адже друге поняття є ширшим за перше і включає в себе 

переміщення не лише осіб працездатного віку, але й дітей та осіб похилого віку. 

Також слід розуміти, що в основі явища трудової міграції лежить причина 

переміщення мігрантів з однієї території на іншу. Проте значна кількість 

дослідників не зважає на ці особливості і ототожнює трудову міграцію і 

міграцію робочої сили, роблячи таким чином ці поняття синонімами. 

Отже, зважаючи на значну кількість наукових підходів до розуміння 

сутності міграції можна представити авторське визначенні цієї дефініції. Так, 

на наш погляд, під міграцією слід розуміти явище, яке характеризується 

переміщенням осіб, які змушені добровільно чи примусово покинути своє 

постійне місце проживання внаслідок політичних, економічних, соціальних чи 

інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в іншу країну або внутрішнє 

переміщення в межах країни з метою забезпечення власної безпеки, 

задоволення чи збереження матеріальних, культурних, особистісних потреб.  

Достовірне трактування поняття міграції допомагає зрозуміти сутність 

міграційної політики, яка реалізовується на державному та міждержавному 

рівнях. Очевидно, що міграційна політика є одним із важливих напрямів 

державної політики, в рамках якого відбувається регулювання міграційних 

потоків. Саме з такої позиції розглядає цю дефініцію Горрансон Б., який 

пояснює, що це політика, яка реагує на переміщення людей із країни в країну і 

передбачає як в’їзд у країну, так і виїзд із неї, а також з тими, кому дозволено 

залишитися в країні [15]. Проте такий підхід є надто вузьким, тому варто 
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проаналізувати підходи науковців для того, щоб зрозуміти сутність даного 

поняття. 

Найпоширенішим трактуванням міграційної політики можна вважати 

визначення Мосьондза С.О., який розцінює її як державний вплив шляхом 

регулювання на процеси міграції [57]. Також автор розглядає міграційну 

політику як «комплекс правових, фінансових, адміністративних та 

організаційних заходів, використовуючи які, держава цілеспрямовано впливає 

на міграційні процеси в контексті кількісного складу міграційних потоків» [56]. 

Схожий підхід присутній і в Романюка М., який розглядає міґраційну 

політику держави як комплекс організаційних, адміністративних, фінансових, 

правових заходів в поєднанні із інформаційним забезпеченням громадськими 

організаціями і урядовими структурами, які спрямовані на регулювання 

міґраційного руху населення відповідно до економічної, демографічної та 

соціальної структури міграційних потоків, їх якісного та кількісного складу та 

засад національних пріоритетів [89]. 

Петрова Т.П. вважає, що під міграційною політикою потрібно розуміти 

сукупність організаційних, адміністративних, фінансових та правових заходів, 

здійснюваних з боку держави та недержавних установ, які спрямовуються на 

регулювання міграційних процесів із позицій їх соціальної, демографічної та 

економічної структур, якісного та кількісного складу міграційних потоків, а 

також міграційних пріоритетів [81]. 

Сюди ж слід згадати і Денисюка С.Ф., який розглядає міграційну 

політику як комплекс заходів, що відбуваються у державно-управлінській сфері 

і передбачають процедурний набір щодо прийняття відповідних рішень, 

врегульованих законодавством, спрямованих на впорядкування процесів щодо 

міграції, а також контрольованих владними представниками [18]. 

Такий комплексний підхід притаманний багатьом іншим авторам. 

Зокрема, міграційна політика тісно пов’язана з національною, вважає 

Малиновська О.А., яка розглядає її як систему умов, способів і заходів 

управління міграційною рухливістю населення [47]. А Мойсеєнко В.М. 
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розглядає міграційну політику як систему заходів, які спрямовуються державою 

на врегулювання міграційних потоків, забезпечення територіальної цілісності 

та національної безпеки держави, а також відповідного демографічного та 

соціально-економічного розвитку, розбудови сучасного суспільства на засадах 

демократичних цінностей та верховенства права, а також створення належних 

умов для реалізації трудового та інтелектуального потенціалу населення в 

країні» [54].  

У Івахнюка І.В. можна знайти таке визначення міграційної політики, яке 

пов’язане із сукупністю засобів, якими держава забезпечує регулювання 

міграційних потоків відповідно до інтересів суспільства та його прогресивного 

розвитку [32]. 

Демограф Рибаковський Л. Л. розуміє під міграційною політикою 

комплекс засобів та ідей, об’єднаних концептуально, які сприяють дотриманню 

суспільними інститутами та державою визначених принципів, у контексті яких 

можна досягти цілей, спрямованих на теперішній та майбутній розвиток 

суспільства [86]. 

Також варто згадати Комірну В.В., яка вважає, що міграційну політику 

потрібно розглядати як сукупність підходів, принципів та поглядів, а також 

систему механізмів реалізації державними органами і суспільними інститутами 

поставлених цілей і завдань в сфері міграції, спрямованих на регулювання 

міграційних потоків та розв’язання проблем, пов’язаних з міграцією [38].  

Алешковський І.А. та Іонцев В.А. вирізняють три рівні міграційної 

політики:  

• міжнародний (суттю цього рівня є неспівпадання національних 

інтересів окремих держав та інтересів міжнародних організацій); 

• регіональний (разом з міждержавним рівнем виражають 

суперечності між ліберальним ставленням до міграції у визначених спільнотах 

регіонального рівня та упередженим ставленням до осіб, які існують поза 

межами певних міграційних режимів); 
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• національний (характеризує наявність суперечностей між 

соціальною та політичною безпекою – з одного боку та економічними і 

демографічними інтересами – з іншого) 

Зрозуміло, що якщо міграційна політика виходить на міждержавний  

рівень, то необхідно об’єднаними зусиллями країн розробляти та 

впроваджувати в життя спільні дії щодо регулювання міграційних потоків. Тут 

можна згадати Хомру О., який вважає, що міграційна політика – це комплекс 

заходів, які покликані забезпечувати оптимальний баланс потрібної 

інтенсивності міграції населення та міграційних потоків, необхідних для цього 

[105]. 

У суто міжнародному контексті вбачають сутність міжнародної політики 

автори Алешковский І.А. та Іонцев В.А., які розглядають міграційну політику 

як сукупність дво-, а потім і багатосторонніх нормативно-правових актів та 

політичних заходів на міждержавному рівні, покликаних врегульовувати 

міграційні потоки [4]. 

Отже, міграційну політику можна розглядати під різними кутами зору, 

зважаючи на її внутрішньодержавний та міжнародний характер реалізації. Саме 

так оцінює таку її особливість Купіжевскі М., який відмічає дуалізм міграційної 

політики в світовій практиці: свободу еміграції в демократичних країнах – 

кожна людина вправі виїжджати з будь-якої країни, включаючи свою країну, а 

також повертатись до своєї країни відповідно до ст.13 Загальної Декларації 

прав людини; в той же час суверенні країни вправі контролювати притоки 

мігрантів, тому від політики країн, потенційних реципієнтів мігрантів, 

залежить, чи буде мати місце міграція і яка, а також обмеження на імміграцію, 

обмежувальна або селективна політика в сфері міграції [42].  

Бублій М.П. також розглядає міграційну політику з позиції дуалістичного 

підходу, вважаючи, що вона є комплексом методів, засобів, завдань, цілей та 

положень теоретичного характеру, на основі яких регулюються міграційні 

процеси на міждержавному рівні та в межах окремої держави. Її особливості 

полягають в тому, що ця політика визначається сутністю зовнішньополітичного 
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курсу держави, а також стратегією соціально-економічного розвитку, а мета – в 

тому, щоб раціоналізувати розміщення населення відповідно до потреб 

розвитку економіки та регіонів, покращення життя людей та зменшення 

соціальної нерівності [10]. 

Загалом, розглянуті вище підходи щодо розуміння міграційної політики 

можна розділити на дві великі групи:  

• політика, здійснювана в межах однієї держави; 

• політика, яка виходить на міжнародний рівень.  

Тому у більшості сучасних джерел можна зустріти таке трактування 

міграційної політики, яке передбачає систему заходів, спрямованих на 

врегулювання міграційних потоків на державному та міждержавному рівнях на 

основі чинного законодавства. Проте ці підходи не до кінця розкривають 

комплексний характер міграційної політики і не повністю враховують всі 

особливості зазначеного явища.  

Виходячи з цього, можна запропонувати авторське розуміння поняття 

міграційної політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як 

комплекс рішень у сфері державної політики, спрямованих на планування руху 

населення, що приймаються компетентними владними органами з метою 

врегулювання міграційних процесів шляхом впровадження в життя 

інституційних механізмів, які визначають можливості та умови перетину 

особами кордону у випадку зовнішньої міграції або переміщення громадян в 

межах країни за умови внутрішньої міграції. Всі ці заходи спрямовуються на те, 

щоб створити сприятливе соціально-економічне середовище для тих осіб, які 

прагнуть змінити місце перебування, а також для тих держав, які приймають 

мігрантів. Іншими словами, міграційну політику можна розцінювати як 

самостійний напрям державної політики, який проявляється у контрольній 

функції держави і який є її реакцією на стихійні переміщення людей та 

інструментом досягнення цілей держави у сфері соціально-економічного 

розвитку загалом. 
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Треба сказати, що міграція як явище становить собою складну систему, 

всередині якої взаємодії велика кількість її складових: суб’єкти міграційних 

процесів та суб’єкти, що управляють ними, зовнішні елементи, які присутні у 

міграційних процесах, та нормативно-правова база, на основі якої здійснюється 

координація і керівництво зазначеними діями. Цілком зрозуміло, що це вимагає 

особливого методологічного інструментарію, на базі якого можна вести мову 

про вирішення міграційних проблем в тому чи іншому цивілізованому 

суспільстві. Тому в при написанні дисертації використовувалися ті прийоми і 

методи, які лягли в основу застосування визначеної методології наукового 

пізнання, тобто системи правил, принципів та теорій наукового дослідження, 

які дозволили дібрати конкретні способи дослідження при вивченні 

міграційних тенденцій в сучасному суспільстві. 

Зокрема, в процесі дослідження міграційної складової взаємодії 

Європейського Союзу з державами Близького Сходу, Середземноморського та 

Східного партнерства методологію можна визначити як сукупність 

теоретичних прийомів і практичних пропозицій наукового, суспільного, 

організаційного та правового характеру, спрямованих на досягнення 

поставлених в роботі завдань – підвищення якості міграційної політики країн 

Євросоюзу та уникнення перешкод її реалізації в майбутньому. 

Під час аналізу проблем, які існують у сфері міжнародної міграції, було 

використано вироблені закордонними та вітчизняними науковцями методи 

дослідження.  

Оскільки в основі методології лежить сукупність методів, то варто 

детальніше зосередитися на їх особливостях застосування в дисертаційній 

роботі. В першу чергу слід згадати історичний метод, який дав можливість 

оцінити розвиток міграційних тенденцій протягом історичного визначеного 

періоду часу. Цей метод дає чітке розуміння розвитку досліджуваних явищ 

відповідно до схеми: минуле-сучасне-майбутнє. Без історичного методу важко 

було би здійснювати аналіз розвитку зовнішньої політики Європейського 

Союзу та проблем, які існують у сфері міграції сьогодні, адже цілком 
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зрозуміло, що в процесі наукових досліджень не можна робити обґрунтовані та 

достовірні висновки і пропозиції, не знаючи історії явища, на яке спрямована 

наукова увага. 

У тісному взаємозв’язку з історичним методом використовується і 

логічний метод, які є взаємопов’язаними складовими загальнонаукового методу 

пізнання дійсності. Тільки історичний метод передбачає вивчення конкретних 

подій, які відбувалися в минулому, а логічний метод має більш абстрактний 

характер, який роз’яснює історичні факти в певній послідовності. Можна 

сказати, що логічне з цілковитою впевненістю можна назвати і історичним, 

проте звільненим від випадкових подій, що дозволяє цілісно оцінити картину 

буття. Два цих методи в органічній єдності дають цілісне уявлення про те, що 

відбувалося колись і його наслідки для сьогоденних і майбутніх реалій. 

Отже, за допомогою симбіозу історичного і логічного методів в 

дисертаційній роботі узагальнено європейський досвід впровадження в життя 

спільної міграційної політики країн Європейського Союзу, виявлено його 

позитивні і негативні сторони, встановлено причини негативних міграційних 

тенденцій протягом історичного проміжку часу. Іншими словами, розвиток 

зовнішньої політики Євросоюзу в сфері міграції в дисертаційній роботі 

вивчався в органічній єдності її історичних аспектів та логіки подій, які 

відбувалися внаслідок розширення кількості мігрантів на території 

європейських країн. 

Поряд із логічним та історичним в роботі використовувався і 

монографічний метод наукового дослідження, який застосовувався для оцінки 

окремих явищ, що відбувалися в сфері міграції протягом визначеного періоду 

часу, дослідження їх особливостей та узагальнення досвіду європейських 

держав стосовно вирішення проблемних питань, які виникали в процесі 

неконтрольованих міграційних потоків. За допомогою цього методу можна 

вивчити позитивні сторони реалізації міграційної політики на території 

європейських держав та виявити можливості застосування цього досвіду в 

українських реаліях. Також монографічний метод дає можливість здійснити в 
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роботі оцінку ефективності заходів, здійснюваних керівництвом європейських 

країн у сфері міграції. 

За своєю сутністю цей метод передбачає детальне вивчення окремих 

процесів та явищ, які відбуваються у досліджуваній системі, для того, щоб 

оцінити закономірності розвитку складових цієї сукупності. Узагальнюючи 

тенденції, які відбувалися в сфері міграції на території Євросоюзу, можна 

виявити позитивні та негативні сторони досліджуваного процесу. Ця 

особливість монографічного методу притаманна йому завдяки його 

спрямованості в минуле, завдяки чому в будь-якому науковому дослідженні 

існує можливість оцінити сучасний стан досліджуваної проблеми через призму 

минулих подій. 

Важливе значення в процесі написання дисертаційної роботи мали такі 

прийоми дослідження як аналіз та синтез. Застосування аналізу дало змогу 

вивчати об’єкт дослідження шляхом розкладання його на більш прості складові 

частини, детально вивчаючи кожну з ним.  

У свою чергу синтез передбачав поєднання цих складових у єдине 

ціле, завдяки чому з’явилася можливість сформулювати цілісне уявлення про 

досліджуваний об’єкт, зрозумівши його закономірності та характер розвитку, а 

також внутрішню побудову. Синтез як прийом наукового дослідження дає 

можливість вивчати певне явище чи процес у його цілісності та органічному 

взаємозв’язку його елементів. 

Зокрема, в дисертаційній роботі зазначені прийоми широко 

застосовувалися при вивченні структури міграції як складного та 

багатогранного  явища: 

- оцінка заходів, які застосовувалися керівництвом європейських держав 

для врегулювання міграційних проблем; 

- аналіз процесів, які відбувалися і відбуваються в країнах, що межують 

з Європейським Союзом, з метою розробки пропозицій для 

покращення міграційної політики Євросоюзу та врегулювання 

міграційних потоків. 
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- дослідження міграційних тенденцій в Європі та їх проекція в 

українські реалії. 

Поряд із аналізом та синтезом варто також згадати прийоми індукції та 

дедукції, які в процесі наукового дослідження допомагають формувати логічні 

висновки та пізнавати явища, виходячи з їх подібності з іншими. Індукція як 

метод дослідження передбачає вивчення явищ від окремого до загального, а 

дедукція навпаки – від загального до конкретного. Завдяки цим підходам в 

дисертації були досліджені основні чинники, що впливають на формування 

міграційних потоків на території Європи, реалізацію міграційної політики в 

Європейському Союзі, а також визначити напрями удосконалення його 

процесу. 

Також окремо слід виділити метод подібності, який застосовувався в 

роботі при вивченні досвіду європейських країн у сфері розробки та реалізації 

міграційної політики. Він ґрунтувався на висновках про схожість причин 

виникнення потреби формування міграційної політики в різних країнах Європи, 

та наслідків їх реалізації. Метод подібності застосовується тоді, коли потрібно 

спостерігати за об’єктами в конкретних умовах, тому в представленій 

дисертаційній роботі він має місце, виходячи із того, що в ній досліджуються 

визначені історичні події, які відбувалися в сфері міграції і які мали місце на 

визначеній території у визначений період часу. 

У процесі вивчення міграційних питань чільне місце займає метод 

абстракції, за допомогою якого досліджуються можливості вирішення проблем, 

які існують у цій сфері. На основі цього методу наукове дослідження 

відбувається шляхом переходу від конкретних до загальних питань, законів та 

понять, в результаті чого явище міграції вивчається відокремлено від усіх 

інших відносин, які прямо чи опосередковано виникають у цій сфері. Іншими 

словами, відбувається аналіз, тобто розчленування досліджуваного явища на 

складові частини, а потім проводиться узагальнення цих категорій, тобто 

синтез, відповідно до чого можна отримати цілісне уявлення про досліджуване 

явище. 
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В дисертації метод абстракції у поєднанні з історичним і логічними 

методами використовувався для того, щоб дослідити основні етапи розвитку 

міграції на території Європи, починаючи з середини минулого століття і 

закінчуючи нинішніми подіями. Це дослідження дало змогу оцінити загальні 

закономірності, тенденції та особливості міграційних тенденцій протягом 

визначеного періоду часу та сформулювати на цій основі обґрунтовані 

висновки.  

Специфікою застосування методу абстрагування у процесі вивчення 

міграційної складової взаємовідносин Європейського Союзу з країнами 

Близького Сходу, Середземноморського та Східного партнерства є те, що він 

допомагає відсторонитися від несуттєвих ознак досліджуваного явища і 

акцентувати увагу на тих питаннях, які мають безпосередній вплив на процеси, 

що аналізуються. Відповідно, відбувається глибинне пізнання сутності явища 

міграції і формуються відповідні наукові поняття і категорії, які не можна 

виявити шляхом безпосереднього спостереження, оскільки для проникнення в 

саму суть об’єкта дослідження необхідно застосовувати спеціальний науковий 

метод. Зокрема, це стосується аналізу результативності міграційної політики, 

здійснюваної на рівні Європейського Союзу керівництвом країн-членів 

об’єднання, яку можна розцінювати як абстрактне поняття, тому що цю 

категорію не можна осягнути чи відчути у фізичному вимірі або обчислити за 

допомогою формул.  

Таким чином, у ході написання роботі за допомогою методу абстракції в 

органічному поєднанні із методами аналізу і синтезу обґрунтовано теоретичні 

та методичні підходи до покращення міграційної політики в Європейському 

Союзу та використання передового зарубіжного досвіду в українських реаліях. 

Очевидно, що отримані результати дисертаційної роботи стали наслідком 

дослідження не розрізнених поодиноких фактів, а комплексним процесом 

вивчення міграційних проблем як системи, яка складається із сукупності 

складових, пов’язаних спільними рисами з іншими аналогічними чинниками та 

явищами. Тому дисертант отримала можливість сформулювати власну 
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теоретико-методологічну позицію та отримати відповідні висновки щодо 

підвищення результативності міграційної політики на теренах Європейського 

Союзу по відношенню до країн Близького Сходу, Середземноморського та 

Східного партнерства. 

Отже, використання у процесі дослідження міграційної складової 

взаємовідносин Європейського Союзу з країнами Близького Сходу, 

Середземноморського та Східного партнерства сукупності наукових методів 

таких як історичний, логічний, монографічний, аналізу, синтезу, індукції, 

дедукції та абстрагування сприяло ефективному пошуку шляхів покращення 

міграційної політики в ЄС та виходу її на принципово новий етап розвитку. 

Комплексне застосування пропозицій, представлених в роботі, дасть 

можливість сформувати висновки, які можна використовувати в українських 

реаліях. 

 

 

1.2. Формування спільної міграційної політики ЄС 

 

Міграційні тенденції, які спостерігаються сьогодні, вимагають 

особливого аналізу та уваги, адже вони є наслідком тих трансформаційних змін, 

які відбуваються в сучасному світі. Важливо розглядати їх через призму 

безпеки та стабільності, що повинна гарантувати виважена міграційна політика 

тих країн, які є осередком мігрантів. Значним чином це стосується країн 

Європейського Союзу, адже саме вони стали прихистком для тисяч мігрантів, 

що шукають захисту поза межами своєї батьківщини внаслідок політичних, 

економічних та соціальних негараздів в суспільстві. Тому для того, щоб 

гарантувати безпечні умови для осіб на глобальному чи регіональному чи 

глобальному рівнях, потрібно забезпечити успішне співробітництво країн 

Європейського Союзу, у яких здійснюється ефективна міграційна політика з 

тим, щоб задовольнити інтереси міжнародного співтовариства, суспільств, що 

приймають мігрантів, та самих іммігрантів.  
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Слід відмітити, що сьогоденні реалії, пов’язані з неконтрольованими 

потоками мігрантів, які прямують в Європу з країн Близького Сходу та Африки, 

були прогнозованими і їх передбачали провідні світові політики та науковці. Як 

приклад, можна навести висловлювання колишнього помічника президента 

США Р. Рейгана з близькосхідних питань Дж. Кемпа: «Глибоке проникнення 

Європи у регіон Близького Сходу зростатиме і особливо у політичному плані, 

незважаючи на те, яку політику здійснюватимуть Сполучені Штати у цьому 

регіоні. Вже протягом найближчого часу через постачання близькосхідних 

енергоносіїв та інших ресурсів, а також зважаючи на глибоко взаємопов’язану 

історію європейське майбутнє залежатиме від Близького Сходу ще більшою 

мірою, ніж від Сполучених Штатів» [122]. 

Це зумовлено недосконалою міграційною політикою, яка провадиться в 

сучасному світі як всередині окремої держави, так і на міжнародній арені. Так, 

на національному рівні вона реалізовується через національну політику держав, 

які здійснюють, враховуючи соціально-економічні наслідки міграції, а також 

особливості переміщення населення між країнами, його сучасні напрями і 

масштаби, а на міжнародному – проявляється в діях світових організацій, які 

врегульовують міграційні питання шляхом прийняття відповідних документів і 

рекомендацій. А її зміст полягає у взаємозв’язку та взаємодії військових, 

демографічних, політичних, економічних, правових та інших чинників, 

відповідно до яких забезпечується національна безпека та інтереси держави. 

Завдяки формуванню механізму реалізації міграційної політики можна досягти 

поставлених завдань та цілей, а сам механізм включає сукупність визначених 

заходів та методів, які забезпечують її виконання [10].  

У своєму розвитку протягом останнього століття Європа пережила 

чотири основні етапи міграції, які визначили міграційну політику її країн: 

1. Перший етап спостерігався після закінчення Другої світової війни і 

характеризувався масовим переселенням осіб, які постраждали від війни, до 

країн Західної Європи. Це переселення спостерігалося всередині європейського 
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континенту і основними мігрантами були європейці, які переселялися на 

території, які менше постраждали від воєнних дій. 

1. Друга хвиля міграції розпочалася в 60-х роках минулого століття і була 

пов’язана з тим, що в Європі спостерігалося економічне зростання, внаслідок 

чого зріс попит на робочу силу. Спочатку мігрантами були працівники з менш 

розвинутих європейських країн, проте потім почала залучатися робоча сила з 

Туреччини та країн Північної Африки.  

2. Протягом третьої хвилі міграції (середина 70-х – кінець 80-х років 

минулого століття) спостерігалося зниження попиту на працівників низької 

кваліфікації внаслідок технологічної  революції, яка відбувалася в цей період. 

Міграційні хвилі відбувалися як з менш розвинутих європейських країн у більш 

розвинуті, так і з країн Сходу та Північної Африки. 

3. Четверта хвиля міграції була пов’язана із розпадом Радянського Союзу 

та збройними конфліктами в Югославії. В Європі спостерігався попит як на 

низько-, так і на висококваліфіковану робочу силу. 

Міграційні відносини з країнами-сусідами Європейського Союзу були 

багатогранними, про що свідчить розвиток явища міграції протягом чотирьох 

основних етапів. Зрозуміло, що з різними країнами в Євросоюзу складалися 

відмінні стосунки, що позначалося на етапах розвитку співробітництва. Так, 

наприклад, в результатів вивчення особливостей співпраці країн ЄС з 

середземноморськими державами дослідники виділяють наступні етапи її 

розвитку: 

1 етап, який тривав протягом 1960–1995рр. і характеризувався 

здійсненням глобальної середземноморської політики; 

2 етап, що розпочався у 1995-2005рр. і триває до теперішнього часу. 

Важливою подією цього періоду стало започаткування Євро-

середземноморського партнерства; 

3 етап, який розпочався у 2004-2008рр. і продовжується до теперішнього 

часу.  Характерним для цього етапу стало здійснення Єдиної політики 

сусідства; 
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4 етап, який розпочався у 2008р. і триває до теперішнього часу. Цей етап 

ознаменувався перезавантаженням Барселонського процесу: Союзу для 

Середземномор’я [103]. 

Особливістю першого етапу стало створення торгових, культурно-

соціальних, інвестиційно-інноваційних та фінансових взаємовідносин, а також 

формування підвалин ефективної міграційної політики, спрямованої на 

залучення кваліфікованої робочої сили на терени Європи. У цей період 

європейські країни стрімко розвиваються, налагоджуючи соціально-економічні 

відносини та демонструючи прогресивні трансформації після Другої світової 

війни.  

Це призвело до того, що в кінці минулого століття Європа перетворилася 

на самостійний центр світової політики, який налагоджував власні стратегічні 

лінії поведінки із сусідніми регіонами, зокрема, із країнами Середземномор’я. 

Таким чином, в першій половині 90-х років ХХ століття між ЄС і країнами 

Північної Африки розпочався якісно новий етап взаємовідносин, зумовлений 

бурхливим розвитком Європи та її розумінням потреби пожвавити співпрацю із 

сусідніми державами. 

Підписання Барселонської декларації у 1995 році характеризувало другий 

етап стосунків між ЄС та країнами Середземноморського партнерства. Третій 

етап співробітництва Євросоюзу з країнами Середземномор’я, який почався у 

2004 році, характеризувався проголошенням Євросоюзом намірів здійснювати 

Єдину політику сусідства з огляду на те, щоб забезпечити реалізацію інтересів 

Європи щодо збільшення кількості східних країн, з якими прагнуло взаємодіяти 

керівництво європейських держав. 

Стосовно взаємовідносин з країнами Близького Сходу, то ключовим 

етапом розвитку в контексті міграції є період протягом останніх десяти років, 

коли в близькосхідному регіоні почали активізуватися воєнні конфлікти, які 

зумовили населення вдатися до втечі за межі батьківщини. 

Загалом, аналіз міграційних процесів, які відбувалися в Європі у другій 

половині двадцятого століття та на початку двадцять першого століття, 
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свідчить про те, що міграційна політика на європейському континенті була 

ефективною та була спрямована на результат – досягнення добробуту 

населення та підвищення рівня соціально-економічного розвитку держав.  

Ситуація змінилася тоді, коли на Сході розпочалася активна фаза 

громадянських війн та створення ІДІЛ. Якщо міграційні потоки до цього були 

керованими та регульованими з боку керівництва європейських держав, яке 

провадило політику залучення фахівців, то військові конфлікти в країнах 

Близького Сходу та Північної Африки спричинили масову міграцію біженців на 

європейський континент, яка спостерігається і на даний час. 

Міграційні процеси, які стосуються напливу біженців до Європейського 

Союзу, сьогодні переростають у проблему, з якою зіштовхнулися уряди 

багатьох європейських держав. Адже прибуття до Європи великої кількості 

переселенців з близькосхідних регіонів, які прагнуть оселитися в одній із країн 

Євросоюзу, призводить до перенасичення ними значної території 

європейського континенту та спричиняє невдоволення корінних мешканців 

країн Європи. До того ж, значна кількість біженців, які перетинають 

європейські кордони з азіатських та північноафриканських країн, з однієї 

сторони бажають отримати допомогу, а з іншої – вороже налаштовані до 

європейського населення та європейських цінностей. Це все є потенційною 

загрозою безпеці та правопорядку мешканцям Європейського Союзу, що в 

недалекому майбутньому ризикую перерости в реальне протистояння між 

східною та західною цивілізацією. 

Причини масових міграційних переміщень на територію Євросоюзу 

можна шукати в подіях кінця минулого століття, які, на думку С. Тімура, 

характеризувались такими особливостями: 

1) з’являються мігранти нового типу: транзитні, тимчасові, нелегальні, 

шукачі притулку, а також висококваліфіковані спеціалісти; 

2) переформатовуються країни-донори та країни-реципієнти мігрантів. 

Так, Греція, Португалія, Іспанія та Італія, з яких колись мігрувало населення до 
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більш розвинутих європейських країн, тепер стають привабливими для 

мігрантів; 

3) значні трансформації в суспільстві, які відбувалися в 90-х роках ХХ 

століття, кардинально змінили характер міграційних переміщень. На території 

Європи з’явилися нові незалежні держави, відповідно внутрішні міграції 

перетворилися у міграції міждержавного типу. Зокрема, такі переміщення 

здебільшого спостерігалися на території Центрально-Східної Європи. У той же 

час розвал Радянського Союзу породив побоювання, що до Європи буде 

прямувати велика кількість переселенців з колишніх республік, хоча насправді 

такого не відбувалося; 

4) відбувалося збільшення кількості нелегалів як серед осіб, що незаконно 

перетнули кордон, так і серед тих, хто не мав юридичного статусу у країні 

перебування; 

5) з’являється і зростає проблема вимушеної міграції, яка в контексті 

тодішніх міграційних тенденцій починає привертати щораз більше уваги 

суспільства [131].  

Отже, масові міграції сьогодні мали вагомі передумови в недалекому 

минулому. Хоча деякі експерти наголошують на тому, що все ж на початку ХХІ 

століття кількість мігрантів все ж була меншою порівняно із періодом кінця 

ХІХ – початку ХХ століття [130].  

Для того, щоб оцінити причини міграційних зрушень та їх тенденції, 

необхідно здійснити ретельний аналіз соціально-економічної ситуації впродовж 

достатньо тривалого часу та чинників, які спричиняють вплив на розвиток 

міграційних тенденцій. 

На даний час існує немало інструментів, за допомогою яких європейські 

держави намагаються врегулювати міграційні потоки. Так, в сучасних умовах 

набувають поширення альтернативні (новітні) підходи до міграційної політики. 

Проте попередження небажаних міграційних потоків не завжди дає бажаний 

результат, тому його можна розцінювати як допоміжний інструмент, а не як 

основний. Ключовими моментами у врегулюванні міграційних процесів 
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залишаються традиційні засоби, такі як стратегії та програми, спрямовані на 

оптимальні інтеграцію мігрантів у приймаюче їх суспільство, коригування 

міграції на основі національного законодавства тощо [88].  

Політика Європейського Союзу у сфері регулювання зовнішніх 

міграційних процесів належить до новітніх напрямів спільної діяльності країн-

членів Союзу. Зростання масштабів та інтенсивності міграційних переміщень 

дали поштовх до того, щоб міграція стала глобальним феноменом, визнаним 

керівними інституціями Європейського Союзу. Це явище, на думку керівництва 

ЄС, спричинює значний вплив на стабільне європейське суспільство. Ці тези 

лягли в основу співробітництва Євросоюзу з транзитними країнами в рамках 

Європейської політики сусідства, активізації перемовин з країнами-донорами 

мігрантів та зміцнення взаємодії між європейськими державами щодо 

міграційного питання. 

Потрібно пам’ятати, що ні одній країні не вдасться вирішити самотужки 

міграційні проблеми, незважаючи на позиції інших країн-сусідів. Тому 

міграція повинна бути одним із ключових питань, на яке має бути спрямована 

увага керівництва поряд із проблемами соціально-економічного розвитку, 

національної безпеки, торгівлі, зв’язку, оборони тощо, тому що міграція, з 

однієї сторони, впливає на ці сторони суспільного життя, а з іншої сторони – 

залежна від них. Відповідно, міграція має лежати в основі формування та 

прийняття міграційної політики на державному рівні – лише в такому випадку 

міграційні проблеми будуть вирішуватися належним чином. Саме таким 

принципом керуються політичні лідери країн-учасниць ЄС, працюючи у сфері 

спільної міграційної політики з метою протидії викликам та загрозам сучасного 

світу. 

Одним із важливих чинників, який впливав на формування міграційної 

політики європейських країн, був демографічний. Основна проблема, яка існує 

в Європі – швидке старіння населення, що негативно впливає на ринок праці. 

Наприклад, якщо у 2012 році населення працездатного віку країн 

Європейського Союзу складало 335,6 млн. осіб, то у 2060 році, за прогнозом, 
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нараховуватиметься лише 290,6 млн. осіб працездатних європейців. А якщо 

демографічне навантаження особами старшого віку європейських країн у 2012 

році складало 26,8%, то у 2060 році, як прогнозується, цей показник зросте до 

52,6% [133].  

Зрозуміло, що така ситуація не може не впливати на економіку 

європейських країн, тому керівники держав вже давно зрозуміли, що приплив 

додаткових людських ресурсів з-за кордону зможе дещо пом’якшити ці 

проблеми. Відповідно до цього європейські лідери поступово дійшли до 

розуміння необхідності вироблення спільних підходів у сфері міграції.  

Треба сказати, що цей процес відбувався повільно і з великими 

труднощами. Спочатку міграційні питання практично не цікавили очільників 

європейських держав: вони вирішувалися під час неформального спілкування 

керівництва і лише на початку 90-х років ХХ століття почали набувати 

формалізованих ознак.  

Якщо ж говорити про нормативне забезпечення переміщення осіб в 

межах Європи, то тут можна вести мову лише про врегулювання процесів 

пересування робочої сили. Зокрема, Паризька угода про створення 

Європейського Співтовариства вугілля та сталі, прийнята у 1952 році, 

регламентувала гарантії свободи пересування робочої сили. Те ж саме 

визначалося і у двох Римських договорах, на основі яких було сформовано 

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) та Європейське співтовариство з 

атомної енергії (ЄСАЕ) (1957 р.). В них говорилося про постійних та сезонних 

найманих працівників, а також осіб, що працювали не за наймом, які могли 

користуватися свободою  пересування в межах європейського об’єднання. А в 

1976 році була затверджена відповідна Програма, яка виключала можливість 

дискримінації з боку роботодавців по відношенню до найманих працівників-

мігрантів, які могли претендувати на гідні умови праці, гідну зарплату та 

можливість вільно пересуватися разом із членами своїх сімей. 

Відповідно до Єдиного Європейського Акту, прийнятого в 1986 році, 

були внесені зміни до Римських угод, вільно пересуватися змогли не лише 
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економічно активні особи. Проте бажаючі змінити місце праці повинні були 

довести свою економічну спроможність і отримати дозвіл від місцевих властей 

[110].  
Іммігранти отримували набагато більші можливості щодо 

працевлаштування, проте це здебільшого стосувалося громадян європейських 

країн, ніж вихідців з третіх країн, які, у свою чергу, переважно підпадали під 

дію національного, а не загальноєвропейського законодавства. Відповідно, 

мігранти з країн Азії порівняно з європейцями мали набагато менші 

можливості. 

Важливим кроком до вироблення спільної міграційної політики 

європейськими країнами стало підписання Маастрихтської угоди про створення 

Європейського Союзу, яка регламентувала принципово нові підходи до 

проживання та працевлаштування громадян Європи. В цьому документі 

зазначалося, що особи, які є громадянами європейських країн, що входять до 

Європейського співтовариства, автоматично є і його громадянами, відповідно 

до чого отримують можливість і право вільно проживати та пересуватися по 

території Євросоюзу. Щодо зовнішніх мігрантів, то в Угоді було сказано, що 

імміграційна політики повинна формуватися із врахуванням інтересів усіх 

країн-членів об’єднання, тому працевлаштування іноземців, умови перетину 

ними кордонів, пересування та проживання на території європейських держав 

повинно вирішуватися на міжурядовій основі.  

Міграційні питання не були спрямовані на те, щоб розширити права 

мігрантів. Навпаки – політика щодо вихідців із третіх країн була спрямована на 

те, щоб убезпечити громадян Європи від зовнішніх мігрантів. Тому нормативна 

база Європейського Союзу не сприяла розширенню повноважень мігрантів, а 

мала правоохоронну природу, покликану гарантувати в першу чергу права 

європейців. Проте Маастрихтська угода відмічала, що уряди можуть 

здійснювати ті дії, які вважають за потрібне, для того, щоб запобігати 

контрабандним явищам та злочинності, в також контролювати імміграційні  

потоки з країн третього світу [126].  
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У контексті дослідження формування спільної міграційної політики 

Європейського Союзу варто окремо наголосити на важливості Шенгенської 

угоди, яка набрала чинність у 1995 році і стала вагомим кроком у формуванні 

єдиного європейського міграційного простору. Норми цього документу були 

спрямовані на боротьбу з неконтрольованою міграцією, в рамках якої була 

сформована Шенгенська інформаційна система, куди мали вноситися дані про 

тих, які були під пильним наглядом поліції країн-учасниць. Також Шенгенські 

домовленості передбачали узгодження візових політик держав, що їх 

підписали.  

Слід зазначити, що в кінці минулого століття проблеми нелегальної 

міграції в Європі не були такими гострими, як сьогодні. Відповідно, в 

нормативних документах це питання не було чітко регламентованим. Так, в 

1995 році в Резолюції Ради ЄС були визначені мінімальні гарантії біженцям, які 

шукали притулку на території Євросоюзу, а в наступному році країни-члени 

об’єднання виробили спільне розуміння поняття «біженець» та прийшли до 

висновку про необхідність захисту тих осіб, які змушені покидати батьківщину 

через різні ситуації, про що не було сказано в Конвенції 1951 року. Це 

означало, що європейські країни могли надавати притулок ширшому колу осіб, 

ніж передбаченому Конвенцією Об’єднаних Націй. 

Переломним моментом, який по-новому став визначати спільну 

міграційну політику Європейського Союзу, стало підписання Амстердамської 

угоди в 1997 році. В цьому документі окрему частину було присвячено свободі 

пересування, притулку та імміграції. Угода давала можливість європейським 

країнам законодавство, яке є обов’язковим для країн-учасниць. 

Ще більше уваги міграційним питанням стали приділяти на початку 

нинішнього століття, коли розпочався процес впровадження єдиної для 

Європейського Союзу міграційної політики. Єврокомісія у 2000 році видала 

документ, який став першим у сфері спільної імміграційної політики 

Євросоюзу. У ньому йшла мова про формування політики, на основі якої 

потрібно було здійснювати контроль над залучення економічних мігрантів і яка 
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мала реалізовуватися в межах спільної політики Європейського Союзу 

стосовно притулку та міграції. Документ передбачав розробку спеціальної 

нормативно-правової бази, покликаної врегульовувати переміщення робочої 

сили, зокрема, кваліфікованої, в межах європейської спільноти та 

контролювати її дефіцит. Також в ньому йшлося про те, що завдяки імміграції 

можна вирішити багато проблемних питань, зокрема, покращити соціальний 

захист населення та оптимізувати ринок праці тієї чи іншої країни. Послання 

визначало основні положення щодо такої політики, інструменти та способи її 

реалізації, а також суб’єктів, відповідальних за її здійснення (профспілок, 

працедавців, керівників урядів та інших учасників взаємовідносин у 

громадянському суспільстві) [46]. Також в посланні зазначалося, що країни-

члени європейського об’єднання мають налагоджувати активну співпрацю з 

тими державами, звідки прямують потоки мігрантів, а також вживати заходи 

щодо запобігання нелегальній міграції.  

Розуміння того незаперечного факту, що регулювати міграційні 

процеси та подолати нелегальну міграцію самотужки неможливо, обумовило 

формування нового зовнішньополітичного вектору міграційної політики ЄС. 

Його основні положення регламентувалися в схваленому в 2005 році 

Глобальному підході до міграції та мобільності, який був оновлений у 2011 

році. Перемовини та взаємодія щодо здійснення міграційної політики, зокрема, 

її зовнішньополітичної складової здійснювалися з метою виявлення спільних 

інтересів, які існували між європейськими країнами, вирішення спільних 

питань та проблем у міграційній сфері. Імплементація Глобального підходу 

потребувала розробки та впровадження в життя низки нормативно-правових 

документів, які стосувалися візового режиму.  

Відповідно до Гаазької програми, в якій були визначено план дій ЄС до 

2010 року, був поставлений акцент на зовнішньополітичний вектор міграційної 

політики європейського об’єднання, розвиток легальної міграції в рамках 

Європейського Союзу та поглиблення співпраці країн в вирішенні міграційних 

проблем. Переміщення акцентів європейських країн на міграційні питання 
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стали наслідком поглиблення демографічної кризи в самій Європі та 

розумінням керівниками урядів того, що їхні держави потребують 

кваліфікованих працівників, які потрібно залучати з-за кордону.  

Іншими словами, в Євросоюзі спостерігалася зміна імміграційної 

політики до більш відкритої до переселенців, ціллю якої мало стати 

врегулювання міграції шляхом використання переселенців для розвитку 

європейського суспільства і оптимізації інтеграційних процесів шляхом 

залучення іммігрантів, які можуть принести користь європейським країнам. 

Саме це лягло в основу Політичного плану щодо легальної імміграції [112], 

затвердженого Єврокомісією в 2005 році.  

Активні дії щодо розробки заходів в сфері спільної міграційної політики 

стали предметом аналізу експертів та політиків у 2008 році, коли на засіданні 

Єврокомісії було підбито підсумки першого етапу формування спільних зусиль 

щодо врегулювання міграційного питання. Тоді ж були сформульовані основні 

принципи спільної політики ЄС щодо мігрантів, а також визначені стратегічні 

напрями її розвитку на перспективу. Зокрема, ці принципи передбачали 

наступне: 

1. Перший принцип визначав, що Європейський Союз зацікавлений у 

формуванні комплексу процедур та правил, прозорих та зрозумілих для 

застосування, які покликані забезпечити на його території існування легальної 

імміграції. Іншими словами, громадяни третіх країн повинні отримувати 

інформацію, потрібну їм для того, щоб розуміти свої можливості щодо 

легітимізації в’їзду і перебування в європейських країнах, користування 

правами та свободами нарівні із європейськими громадянами, а також 

здійснення переміщень на засадах візової політики по Європі в освітніх та 

професійних цілях [46]. 

2. Другий принцип окреслював тезу про те, що економічна імміграція 

повинна забезпечувати потреби ринку праці європейських країн, визначати 

належний якісний рівень працівників та їх достатню кількість. В той же час 

повинні були бути дотримані права мігрантів на ринку. 
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3. Третій принцип – інтеграція іммігрантів в європейське суспільство. 

Важливий момент – цей процес мав відбуватися на двосторонній основі, тобто 

в ньому мали брати участь як самі іммігранти, так і країна їх перебування. 

4. Суть четвертого принципу спільної міграційної політики ЄС зводилася 

до солідарності, в основі якого лежала рівна відповідальність країн-членів 

європейського об’єднання, об’єктивна оцінка національних міграційних 

політик та взаємна довіра щодо розробки ефективних міграційних заходів. 

Сюди ж варто віднести співпрацю країн Євросоюзу з третіми країнами у сфері 

запобігання нелегальній міграції та розвитку мобільності робочої сили. Така 

співпраця була націлена на взаємодію з потенційними учасниками 

Європейського Союзу, а також з країнами, звідки прямувала найбільша 

кількість мігрантів (країни Африки та Азії). 

Також в 2008 році на брюсельському саміті був прийнятий Пакт про 

імміграцію та притулок, в якому були зафіксовані основні домовленості 

політиків щодо врегулювання міграційних процесів на території Європейського 

Союзу. В основу цього документа ліг слоган «процвітання, солідарність, 

безпека», яким визначалися подальші напрями розвитку міграційної політики 

ЄС[114].  

В Пакті визначалася міграція як процес, завдяки якому можна було 

забезпечити економічне процвітання країн Європейського Союзу. Проте це 

реально лише за умови ефективного управління міграційними процесами  на 

території Європи та врахування можливостей європейських держав приймати у 

себе мігрантів, виходячи із потреб ринку праці, ситуації у сфері освіти, охорони 

здоров’я, забезпечення житлом тощо. 

Треба відзначити, що Пакт був прийнятий тоді, коли в світі розгорталися 

негативні тенденції, спричинені світовою фінансовою кризою. Це 

безпосередньо вплинуло на формування основних напрямів міграційної 

політики, зазначених в цьому документі: 
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1) забезпечення інтеграційних процесів у міграційній сфері та врахування 

можливостей, потреб і пріоритетів окремих країн в процесі організації 

легальної імміграції; 

2) сприяння поверненню нелегальних мігрантів на батьківщину і 

запобігання нелегальному переміщенню осіб; 

3) посилення контролю на територіях, що межують із країнами 

походження мігрантів; 

4) розвиток системи притулку в Європі; 

5) забезпечення синергетичних зв’язків у сфері міграції з метою 

покращення взаємодії із країнами, які є донорами осіб, що мігрують [46].  

Спільну міграційну політику європейських країн визначали і тези 

Послання щодо міграції, з яким виступила Єврокомісія в 2011 році. В ньому 

було визначено, що нові суспільні виклики, зокрема, революційні події в 

країнах східного та південного Середземномор’я, стали причиною активізації 

нової хвилі міграції на терени Європи. Враховуючи це, перед країнами 

Європейського Союзу виникла нагальна потреба поглибити співпрацю у сфері 

спільної міграційної політики і вирішити наступні проблеми: 

- запобігти масовому нелегальному припливові економічних мігрантів4 

- забезпечити притулок особам, які його потребують 

Загалом, можна виділити декілька ключових позицій, на що була 

спрямована розробка спільної міграційної політики країн Європейського Союзу 

у напрямі забезпечення внутрішньої безпеки об’єднання: 

1) інтегрована охорона кордону; 

2) адекватна візова політика; 

3) боротьба з нелегальною міграцією; 

4) розвиток ефективного міграційного менеджменту. 

Окремо варто наголосити на боротьбі керівництва європейських 

держав з нелегальною міграцією. Так, країни Євросоюзу спрямовують свої 

зусилля на: 
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- боротьбу з організаторами нелегальних переміщень та торгівцями 

людьми; 

- захист та підтримку жертв торгівлі людьми; 

- забезпечення нелегальним мігрантам фундаментальних людських прав 

(право на освіту дітей, на невідкладну медичну допомогу тощо); 

- сприяння поверненню мігрантів на історичну територію їх 

проживання; 

- розвиток взаємодії в даному контексті як між країнами-членами ЄС, 

так і країнами походження мігрантів. 

Загалом, міграційна політика у зовнішньополітичному контексті має 

спрямованість на співпрацю з регіонами, які є пріоритетними для взаємодії. 

Закономірно, що Євросоюз розглядає співробітництво в першу чергу з 

сусідніми країнами, а також з країнами Середземномор’я та близькосхідного 

регіону, звідки на території європейських держав прямує значна кількість 

нелегальних мігрантів. 

Ведучи мову про інструментарій, на основі якого здійснюється співпраця 

ЄС та інших країн у міграційній сфері, варто наголосити на циркулярній 

(обертовій) міграції, а також на взаємодії, яка стосується мобільності 

населення. Такий підхід спрямований на запобігання небажаних міграційних 

тенденцій та покращення співробітництва Євросоюзу з країнами-

постачальниками мігрантів, про що йшла мова у відповідному посланні 

Єврокомісії, де також зазначається, що ці заходи націлені також і на зменшення 

перешкод для перетину європейських кордонів громадянами тих країн, які 

мають намір співпрацювати з Європейським Союзом у зазначеній площині. У 

той же час керівництво європейських держав очікувало, що їхні партнери 

підпишуть та зобов’яжуться виконувати угоди про реадмісію біженців, а також 

будуть інформувати своє населення про ті небезпеки, які очікують осіб, що 

вирішили нелегально потрапити до Європи. З метою підвищення гарантій 

непотрапляння нелегалів європейці також вимагали від країн-партнерів 

посилити контроль на своїх кордонах. 
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У той же час Євросоюз пропонував країнам-донорам біженців 

забезпечити кращі умови доступу мігрантів до навчання та ширші можливості 

отримати роботу в європейських країнах. Також керівництво ЄС пропонувало 

потенційним мігрантам отримання професійної та мовної підготовко з метою 

швидшої інтеграції в європейське суспільство, одержання віз у спрощеному 

порядку, виконання програм з реінтеграції тих осіб, які вирішили повернутися 

на батьківщину, а також взаємовигідне співробітництво між службами 

зайнятості сторін. 

Окремо слід наголосити на тому, що Європейський Союз був 

зацікавлений у налагодження циркулярної міграції, яка передбачала періодичні 

виїзди мігрантів на батьківщину та їх регулярне повернення на території 

проживання в ЄС. Цей напрям взаємодії має значні переваги для обох сторін, 

оскільки в такому випадку країна походження мігрантів не втрачає свого 

населення, а країна, що приймає переселенців, не витрачає ресурси на те, щоб 

інтегрувати їх у своє середовище. У той же час країни-реципієнти мігрантів 

отримують працівників, необхідних для розвитку їх народногосподарського 

комплексу, а країни-донори мають можливість отримувати фінансові 

надходження від своїх громадян, які ти привозять до себе на батьківщину, 

витрачаючи на потреби свого домашнього господарства. Обертовість мігрантів 

запобігає «відтоку мізків» завдяки виїзду переселенців на постійне місце 

проживання в іншу країну, що має місце за інших умов. Зокрема, такий 

міграційний принцип спостерігається у співпраці ЄС із країнами Східного 

партнерства.  

Проте успішна реалізація циркулярної міграції залежить від обопільного 

бажання сторін здійснювати таку взаємодію і регулювати процеси, що при 

цьому відбуваються. За таких умов необхідно не лише сприяти періодичному 

в’їзду та виїзду мігрантів, але й боротися з організованою злочинністю і 

корупцією, посилювати інфраструктурне забезпечення та охорону кордонів, 

протидіяти нелегальній міграції та посилювати захист осіб, які прагнуть 

проживати на території ЄС. Ці заходи спрямовуються на те, щоб поступово 



52 

 

відміняти візовий режим для осіб, які є громадянами країн-партнерів 

Євросоюзу. 

Ведучи мову про взаємодію з країнами Східного партнерства, треба 

сказати, що такі дії потрібно здійснювати для забезпечення стабільності і 

внутрішньої безпеки країн, а не лише для того, щоб оберігати кордони ЄС. Для 

того, щоб реалізувати ці заходи, керівництво Євросоюзу виділяє технічну та 

фінансову допомогу партнерам. Наприклад, для України було виділено 28 

млн.євро для того, щоб виконати умови Європейського Союзу щодо відміни 

візового режиму, а також на підтримку врегулювання міграційних проблем. 

Керівництво Європейського Союзу, зважаючи на інтенсивність 

міграційних процесів та зростання кількості мігрантів, бажаючих потрапити до 

Європи, змушене було визнати міграцію феноменом глобального масштабу, що 

значним чином впливає стабільний стан та безпеку європейського суспільства. 

Відповідно до цього були ухвалені орієнтири, на основі яких активізувалася 

співпраця з країнами походження мігрантів та країнами, які виступають 

транзитними територіями для біженців (зокрема, і з Україною), а також 

взаємодія з самими європейськими країнами. 

Для України міграційна політика Євросоюзу має особливе значення у 

зв’язку із реалізацією стратегії її євроінтеграційних прагнень. Адже українська 

держава повинна досягти погодження з ЄС по всіх ключових позиціях, зокрема, 

це стосується і міграційних питань та їх відповідності європейським 

стандартам. Так, Україна повинна привести свою нормативно-правову базу до 

вимог Євросоюзу, імплементувати свої правові норми до 

загальноєвропейських. Таким чином, ці кроки сприятимуть ефективнішому 

управлінню міграційними процесами, поглибленню міжнародної співпраці, а 

також вільнішому пересуванню українських громадян в європейському 

просторі та їх присутності в європейських країнах на засадах прийнятності і 

свободи. 

Міграційна політика Європейського Союзу здійснює значний вплив на 

Україну, що можна спостерігати наступним чином. Результатом зростання 
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кількості українців, які стали більш мобільними стосовно до переміщень на 

території Європи, стали дії Є щодо візового режиму з Україною, протидії 

нелегальній міграції та захисту прав особи, що мігрує. Таким чином, можна 

стверджувати, що політика Євросоюзу по відношенню до України була 

лояльною, що чітко відслідковується у взаємовідносинах сторін в сфері 

міграції. 

Взаємодія ЄС з Україною в міграційній сфері стала наслідком реалізації 

зовнішньополітичного вектора міграційної політики Європейського 

співтовариства. Європейським об’єднанням надавалася конкретна допомога 

інформаційного, фінансового, технічного характеру для того, щоб покращити 

здатність української держави врегульовувати міграційні проблеми. З цією 

метою приймалася відповідна законодавчо-нормативна база та розбудовувалася 

відповідна система виконавчих органів влади. Апогею співпраця між 

сторонами досягла в момент лібералізації візового режиму.  

В той же час слід відмітити, що співробітництво між Україною та ЄС 

мало двоякий характер: незважаючи на його розвиток такій взаємодії були 

притаманні деяка формальність та фрагментарність, відповідно до чого 

реалізовувалися взаємовідносини стосовно здійснення євроінтеграції. Це можна 

пояснити не лише непослідовністю здійснення євроінтеграційних дій 

української держави, але й відсутністю розуміння українською стороною 

пріоритетності міграційних питань. Через це в Євросоюзі принцип 

співробітництва між сторонами визначався в односторонньому порядку, тому 

це стало на перешкоді успішному поглибленню співпраці між Європейським 

Союзом та Україною. 

За цих умов, а також враховуючи відміну віз для українських громадян і 

розширення  спектру взаємовідносин європейськими країнами в результаті 

асоціації, дослідження досягнень Євросоюзу є нагальним та актуальним. 

В сучасних умовах світ потребує правильного управління міграцією, а не 

боротьби з нею, оскільки сучасні умови існування ставлять перед суспільством 

вимоги щодо віртуалізації кордонів та поглибленої екстериторіальності. 
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Відповідно, спільна міграційна політика країн Європейського Союзу 

спрямована на регулювання міграційних потоків, що повинно дати 

максимальний результат як для самих країн та їх населення, так і для 

безпосередніх мігрантів. 

 

 

1.3. Стан дослідження теми і джерельна база дисертації 

 

Поняття спільної міграційної політики Європейського Союзу є відносно 

новим, оскільки донедавна ця галузь була прерогативою національних урядів 

його держав-членів, проте з розвитком міграційних процесів та щорічним 

збільшенням міграційних потоків в межах об’єднання ця проблема викликала 

дедалі більшу зацікавленість та стурбованість, що призвело до потреби її 

глибшого вивчення та пошуку шляхів виходу із нелегкої ситуації, що склалася. 

Важливим є бачення складності та багатогранності цієї проблеми, яка багато в 

чому зумовлена нерозумінням сутності міграційних процесів, які відбуваються 

в сучасному світі, небажанням бачити стратегію ефективної міграційної 

політики в тій чи іншій державі, а також незнанням теоретичних засад та 

трактування основних понять, пов’язаних із міграцією населення. У зв’язку із 

цим важливо з’ясувати, наскільки глибоко є вивчена проблематика, яка 

піднімається в дисертації, та проаналізувати джерельну базу роботи, на основі 

якої проводиться дослідження. 

Треба визнати, що проблема міжнародного співробітництва у сфері 

міграції, дослідження міграційних тенденцій біженців у Європейському Союзі, 

оцінка, процесів, які відбуваються у цій сфері, є гостро актуальними на даний 

час, адже завдяки цьому можна виробити механізми та знайти шляхи 

вирішення проблеми, що склалася. Так, особливості співробітництва 

Європейського Союзу із сусідніми державами вивчають такі українські та 

закордонні дослідники як В. Бондарчук, М. Відякіна, В. Волес, Г. Волес,           

А. Геддес, І. Грицяк, Р. Козловський, О. Малиновська, В. Муравйов, Ю. Пенке, 
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О. Сушко, О. Трофімова, П. Фонтен, Б. Хасуна, П. Циганков, О. Чалий,            

В. Шамраєва та інші.  

Також сутність міграційних процесів і причини, які спонукають осіб 

міняти своє місце проживання, досліджуються у працях О. Білика,                     

О. Грішнової, Х. Злотника, В. Іваненка, К. Іглічки, С. Каслса, Т. Клінченка,      

В. Коваленка, І. Коллета, В. Кривенка, О. Малиновської, О. Піскуна,                  

П. Стакера, С. Тімура та інших. В них піднімаються питання міграційних 

тенденцій, які відбуваються в сучасному світі на різних рівнях, та оцінки тих 

реалій, які супроводжують зазначені явища. 

Питання міжнародного співробітництва європейських країн у контексті 

трудової міграції, є предметом значної уваги науковців, що здійснюють 

об’єктивну комплексну оцінку процесів, які стосуються трудових мігрантів, з 

метою вироблення напрямів подальшого розвитку зазначеної сфери. Зокрема, 

мова йде про праці таких науковців як І. Абрамова, А. Аллахвердієва, 

Т. Гнатюк, Ф. Док’є, І. Іонцев, О. Кириченко, Є. Левчук, С. Лейсней, Д. Массей, 

В. Новицький, В. Переведенцев, М. Піоре, Н. Преображенська, І. Прибиткова, 

О. Резнікова, Л. Руденко, О. Старк, Я. Столярчук, Я. Стрельцова, М. Тодаро, 

Б. Томас, О. Хомра, І. Цапенко, О. Шампура тощо.  

Проте невпинний процес розвитку і трансформації людського суспільства 

забезпечує формування нових тенденцій в сфері міграції на території 

єврейських країн. Тому наукові дослідження у цьому напрямі є  надзвичайно 

актуальними та наболілими з огляду на принципові нові виклики, які існують в 

сучасному суспільстві в контексті виникнення та поширення міграційних 

хвиль. Так, надзвичайно важливого значення набувають дослідження, пов’язані 

із спільною міграційною політикою країн Євросоюзу, які потребують щораз 

глибшого та детальнішого наукового аналізу, виходячи із мінливості та 

нестабільності соціуму. Також слід зважати на той факт, що існує необхідність 

постійної корекції міграційного законодавства відповідно до потреби 

гармонізації його із управлінськими підходами, які існують в Європейському 

Союзі. 
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Ведучи мову про міграцію, варто згадати, що першим це поняття у 

науковому контексті згадує англійський учений Е. Равенштейн у кінці ХІХ 

століття. Він вважав, що міграція – це є процес, існування якого спричинене 

симбіозом наступних чинників: 

- Чинники, які присутні у початковому місці проживання особи, яка має 

намір мігрувати; 

- Чинники, які мають місце у процесі переміщення особи, що мігрує на 

іншу територію; 

- Чинники, які характеризують процедуру в’їзду мігранта до місця 

призначення; 

- Чинники, які визначають особистість, її соціальну поведінку, характер 

та інші особливості поведінки в суспільстві. 

Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що дослідники воліють 

розрізняти поняття міграції у вузькому та широкому розумінні. У першому 

випадку науковці ототожнюють цю дефініцію із переселенням: під міграцією в 

цьому випадку слід розуміти спосіб переміщення на певній території осіб, які 

прагнуть змінити місце постійного проживання [79]. На продовження цієї 

думки В. Овод вважає, що міграційні процеси являють собою комплекс 

переміщень, спрямованих на зміну місця проживання населення[63]. У свою 

чергу, М. Окольскі відмічає, що поняття міграції слід використовувати тоді, 

коли має місце мета остаточної зміни території проживання [64].  

Схоже бачення мали і інші науковці, які ще у минулому столітті 

працювали над проблематикою міграції, – вони розглядали міграцію як: 

• комплекс переміщень тих осіб, які прагнули поміняти місце, де вони до 

того постійно мешкали [80]; 

• зміна місця постійного проживання особою, яка має на це причини: або 

одну комплексну, або багато причин, що в сукупності призводять до 

виникнення бажання поміняти територію, на якій вона проживає [65]; 

• переміщення осіб в просторі з метою поміняти місце свого постійного 

перебування [104]. 
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Дослідження наукових підходів до питання міграції тісно пов’язане із 

питанням міграційної політики. Враховуючи той факт, міграційні політики 

окремих держав виходять на зовнішні рівні свого регулювання, перетнувши 

свої внутрішні територіальні межі, неоднозначність трактування цього поняття 

зумовлює потребу аналізу наукових поглядів, які свідчать про те, що термін 

«міграційна політика» є складним і багатогранним. Так, в його основі лежить 

розуміння політики, яку можна розглядати як «сферу діяльності, пов’язану з 

визначенням змісту, завдань та форм діяльності держави» [9].  

У багатьох авторів присутній глобально-філософський підхід до 

розуміння сутності міграційної політики. Зокрема, це можна простежити у       

Л. Мармори, який розглядає міграційну політику як співвідношення прав та 

свобод корінного населення та переселенців у певній державі, а також стосунки 

в сфері гармонізації інтересів індивідуума, суспільства та держави у напрямі 

вирішення проблем, пов’язаних із перетином кордонів інших держав [48]. 

Аналіз визначень стосовно ключових підходів проблематики вивчення 

міграційних тенденцій дає підстави зробити висновок, що в їх основі лежить 

діяльність держави, яка визначає міграційну політику в межах конкретної 

суспільної формації, і, як вважає Л. Абзалова, формує її під впливом чотирьох 

основних груп факторів: 

1. сукупність внутрішніх потреб окремої держави, які пов’язані із 

політичною безпекою держави та її територіальною цілісністю в національній, 

соціально-економічній та демографічній сферах; 

2. комплекс конкретних установок керівництва держави щодо 

стратегії розвитку країни, що на практиці передбачає формування напрямів її 

міграційної політики; 

3. ситуацію на міжнародній арені в цілому та військову, економічні, 

соціальну і політичну обстановку в кожній окремій державі; 

4. сукупність чинників техногенного та природного характеру, які 

мають елементи об’єктивності (незалежності) від впливу зовнішніх факторів і 

слабо впливають на міжнародну політику. 
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Проте слід пам’ятати, що сучасний світ є глобалізованим, тому будь-яка 

держава не може залишатися осторонь тих  процесів, які відбуваються в ньому. 

Відповідно, зміст міграційної політики варто розширити і перейти за межі 

розуміння цього поняття лише як діяльності окремої держави. Міграційна 

політика стає частиною міжнародної політики, а міграція перетворюється на 

явище, яке підпорядковується нормам міжнародного права і регулюється ними. 

Про це свідчать події, які відбуваються в світі, а також про це наголошують 

науковці у своїх дослідженнях.  

Відкритими до детального наукового аналізу залишається і питання 

трудової міграції на території Євросоюзу, адже питання нелегальної міграції на 

території європейських країн є надзвичайно гострим у зв’язку із глобалізацією 

в світі. Також варто звернути увагу на активізацію нелегалів із близькосхідних 

регіонів до Європи. Це теж зумовлює потребу пошуку шляхів покращення 

ситуації, яка склалася, і ця проблема стоїть не лише перед політиками, але й 

перед науковцями. 

В науковій літературі на даний час глибоко досліджується питання 

впливу міжнародної міграції на національну безпеку окремої країни, що 

здійснюється за такими напрямами: 

1) Силові конфлікти. В даному випадку мова йде про те, міграційні 

процеси сприяють розвитку міжнародного тероризму, організованій 

злочинності та загостренню внутрішніх конфліктів в межах окремих країн, 

внаслідок чого спостерігається нестабільність в правовій, політичній та 

військовій сферах; 

2) «Баланс сил». В даному випадку треба згадати про те, що мігрантів 

можна розцінювати як ресурс для вирішення нагальних питань в військовій, 

дипломатичній та економічній сферах; 

3) Державна влада та автономія. Мігрантів можна розглядати і як загрозу 

ідентичності держав, і як об’єкти, які можуть бути інструментом вирішення 

певних питань на політичній арені світу [108]. 
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Загалом,  варто зазначити, що питання міграції сьогодні виходить за 

рамки вузького розуміння і вимагає міждисциплінарного підходу. Адже 

міграційні тенденції є предметом вивчення економіки, статистики, правових 

дисциплін, соціології, політології, філософії та демографії. Виходячи з цього, в 

основі методологічного інструментарію має лежати синергетичний підхід, який 

передбачає дослідження особливостей самоорганізації міграційних процесів та 

їх виникнення. Синергетика допомагає зрозуміти міграцію не лише як 

визначений та керований процес, але й як процес, який перебуває у постійному 

розвитку і зазнає змін під впливом різноманітних чинників та викликів 

сучасного глобалізованого суспільства.  

Зокрема, синергетика дає підстави до розуміння процесів, які 

відбуваються в економічному середовищі держав, адже трудова міграція є 

найбільш поширеним явищем серед усіх переміщень людей з однієї країни в 

іншу. Як відзначає С.В. Мочерний, «… синергетика як наука ґрунтується 

водночас на теорії самоорганізації, пізнання шляхів виникнення організації та 

самоорганізації, порядку… і далі … умови самоорганізації і зміцнення порядку 

можуть бути узагальнені в понятті господарського механізму, який виступає 

системою основних важелів, способів та форм розв’язання суперечностей 

економічної системи, використання економічних законів та реалізації відносин 

власності, а також всебічного розвитку людини, узгодження інтересів основних 

класів, соціальних груп» [58]. Також синергетичний ефект поширюється і на 

сферу безпеки, на яку впливають міграційні тенденції останнього часу.  

Загалом, вирішення будь-якої наукової проблеми та проведення наукових 

досліджень вимагає комплексного та системного підходу, адже ця проблема 

повинна вивчатися як цілісна та нерозривна система з притаманними їй 

об’єктом, методами та цілями, інструментами та засобами, які дають змогу 

вести мову про методологію наукового дослідження. Стосовно напряму 

дисертаційної роботи, то в основі дослідження лежить системний підхід, який 

полягає у вивченні складної системи взаємозв’язків, що виникають в процесі 

міграційних переміщень населення, як єдиного цілого з узгодженням 
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функціонування усіх складових міграційного процесу. Відповідно, визначення 

особливостей міграції, причин її виникнення та поширення, виявлення впливу 

тих чи інших чинників на переміщення міграційних потоків і є основою 

системного підходу, який реалізується в дисертації. Оскільки характерна риса 

системи полягає в тому, що її елементи у взаємозв’язку та взаємодії дають 

набагато сильніший результат, ніж тоді, коли вони функціонують окремо, то 

міграцію можна вважати дуже складною системою, яка складається з великої 

кількості підсистем, що в сукупності здійснюють значний вплив на зовнішню 

політику держави. 

У процесі дослідження важливо чітко розуміти механізм виникнення 

міграційних тенденцій, структуру міграційних потоків та схему їх переміщення, 

а також кінцеві цілі мігрантів. Це дає можливість зрозуміти, яким чином можна 

вплинути на міграцію як систему, визначити слабкі місця і на основі цього 

шукати шляхи виходу із скрутного становища, що склалося, та шукати 

оптимальні результати, які би задовольняли усіх: і мігрантів, і сторін, що їх 

приймають.   

Системний підхід в дисертаційній роботі покликаний допомогти 

зрозуміти усі особливості досліджуваного явища, адже сама міграція є досить 

мінливим, динамічним та багатостороннім поняттям. Важливо розуміти усі 

складові цієї системи, що дасть змогу отримати більше інформації про неї. 

Іншими словами, в роботі виникають дві взаємопов’язані проблеми з позиції 

методології: як найефективніше дослідити систему і яким чином описати та 

вивчити її складові для досягнення максимального результату. Якраз в цьому і 

полягає роль системного підходу, використовуваного в дисертації. 

Системний підхід дає можливість оцінити властивості досліджуваного 

явища з позиції комплексності, яка допомагає уявити об’єкт дослідження як 

цілісну систему, врахувати усі його особливості в сукупності усіх тенденцій 

розвитку та завдань, які постають перед цим об’єктом. Комплексний аналіз 

націлений на вивчення суспільних процесів та визначення чинників, які 

впливають на міграційні процеси, що відбуваються в сучасному світі, та 
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виявлення на цій основі резервів підвищення ефективності міграційної 

політики, здійснюваної керівництвом розвинутих країн. 

Дисертаційна робота має комплексний характер, адже під час її 

написання була дана всебічна оцінка подіям, які відбувалися в минулому і 

відбуваються нині у сфері здійснення міграційної політики, вивчено 

особливості суб’єктів міграції та представлено шляхи покращення управління 

міграційними процесами. Протягом написання дисертації були застосовані 

різноманітні методи, підходи, прийоми та інструменти, використана єдина 

організаційна та методологічна база дослідження, що дало можливість зробити 

достовірні висновки та обґрунтовані пропозиції щодо подальших шляхів 

розвитку міграційної політики в країнах ЄС.  

Виходячи із цього, можна прийти до висновку, що наукове дослідження 

міграційної складової відносин Європейського Союзу з країнами Близького 

Сходу, Середземноморського та Східного партнерства практично неможливо 

провести без системного та комплексного наукового підходу, під час реалізації 

яких розроблялися пропозиції щодо подальшого розвитку досліджуваного 

явища. У свою чергу, це дало можливість з максимальним результатом 

вирішити поставлені в дисертаційній роботі завдання теоретичного та 

практичного характеру.  

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що питання міграції та 

міграційної політики, здійснюваної в країнах Європейського Союзу, а також 

співробітництва європейського об’єднання з державами-сусідами є предметом 

зацікавлення широкого кола науковців, про що свідчить аналіз джерельної бази 

дослідження.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Методологічний інструментарій дослідження теми міграції в зовнішній 

політиці держави полягає у використанні методів наукового дослідження, які в 
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сукупності являють собою методологію, на основі якої досліджується 

проблематика дисертаційної роботи. Дослідження здійснювалося на основі 

застосування історичного, логічного, монографічного методів, методів аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, що дало можливість комплексно оцінити 

проблеми, які існують в сфері міграційної політики Європейського Союзу, та 

запропонувати обґрунтовані пропозиції щодо врегулювання міграційних 

потоків у Європи. 

Політика ЄС у сфері регулювання зовнішніх міграційних процесів та 

дослідження особливостей міграційної складової співробітництва 

європейських країн з державами-сусідами належить до новітніх напрямів 

спільної діяльності країн-членів об’єднання. Зростання масштабів та 

інтенсивності міграційних переміщень дали поштовх керівництву Євросоюзу 

до прийняття рішення про визнання міграції феноменом глобального 

характеру, від якого залежить зовнішньополітична стабільність та безпека 

країн співтовариства. Відповідно до цього були ухвалені орієнтири, спрямовані 

на реалізацію активного діалогу з країнами-донорами найбільшої кількості 

мігрантів, співробітництво з країнами, які виступають транзитними 

територіями для біженців, що прямують до Європи, зокрема, і з Україною, а 

також на зміцнення співпраці в міграційній сфері між самим європейським 

державами. 

В дисертаційній роботі представлено авторське трактування терміну 

міграції, яке слід розуміти як явище, яке характеризується переміщенням осіб, 

які змушені добровільно чи примусово покинути своє постійне місце 

проживання внаслідок політичних, економічних, соціальних чи інших причин і 

здійснити зовнішнє переміщення в іншу країну або внутрішнє переміщення в 

межах країни з метою забезпечення власної безпеки, задоволення чи 

збереження матеріальних, культурних, особистісних потреб. Достовірне 

трактування поняття міграції допомагає зрозуміти сутність міграційної 

політики, яка реалізовується на державному та міждержавному рівнях. 
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В роботі запропоновано авторське розуміння поняття міграційної 

політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як комплекс рішень у 

сфері державної політики, спрямованих на планування руху населення, що 

приймаються компетентними владними органами з метою врегулювання 

міграційних процесів шляхом впровадження в життя інституційних механізмів, 

які визначають можливості та умови перетину особами кордону у випадку 

зовнішньої міграції або переміщення громадян в межах країни за умови 

внутрішньої міграції. Всі ці заходи спрямовуються на те, щоб створити 

сприятливе соціально-економічне середовище для тих осіб, які прагнуть 

змінити місце свого перебування, а також для тих держав, які приймають 

мігрантів.  
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РОЗДІЛ 2 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО  

КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

2.1. Особливості міграційних тенденцій біженців  

з країн Близького Сходу до ЄС 

 

Міграційна політика країн Європи протягом тривалого періоду часу була 

спрямована на оптимальний розподіл осіб, які прагнули перетнути європейські 

кордони у пошуках кращого життя. Послідовність цієї політики передбачала 

розширення можливостей залучення робочої сили з метою підвищення 

конкурентоспроможності, що забезпечуватиме невпинний соціально-

економічний розвиток територій. Зокрема, це стосувалося країн Близького 

Сходу, які були об’єктом зацікавлення Європи в контексті можливості 

використання робочої сили. 

Проте міграційні потоки з країн Близького Сходи, які спостерігалися 

протягом останніх років, стали неконтрольованими, і керівництво європейських 

держав продемонструвало нездатність ефективно вирішувати проблеми, що 

виникають в міграційній сфері. У зв’язку із цим виклики, які постійно 

виникають в сучасному світі, вимагають щораз нагальнішого вирішення.  

Насамперед проблема стосується мільйонів біженців, які покидають 

батьківщину у зв’язку із несприятливими політичними, економічними та 

соціальними обставинами. Тому ведучи мову про таке важливе питання, яке 

має геополітичне, географічне, гуманітарне та культурне значення і торкається 

доль мільйонів людських життів, варто в перш чергу зупинитися на сутності 

поняття «біженець» та визначити трактування зазначеної дефініції. Очевидне, 

що воно має мати відображення у нормативних документах, підтвердженням 

чому є прийнята спеціальною конференцією ООН Конвенція про статус 

біженців у 1951 році, яка стала наслідком довготривалого процесу розробки 

міжнародного законодавства, конвенцій та інструкцій щодо захисту біженців, 
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який розпочався ще в ХХ столітті і був ініційований попередницею ООН Лігою 

Націй [39].   

Конвенція стала першою угодою міжнародного рівня, що охоплює 

найбільш фундаментальні аспекти життя біженців, їх права та свободи 

відповідно до загальносуспільних цінностей. Мова йде про право на освіту, на 

працю, свободу пересування та віросповідання, а також про доступність 

проїзних документів. 

Цей документ був відповіддю суспільству на потребу дати юридичне 

визначення статусу біженців після закінчення Другої світової війни, проте 

норми, зазначені в ньому, є актуальними і сьогодні. В ньому визначено сутність 

поняття «біженець», особливості допомог та соціального прав і соціального 

захисту осіб, які регламентуються цим терміном. Так, в статті 1 Конвенції 

зазначено, що біженцем є особа, яка перебуває за межами своєї батьківщини у 

зв’язку із небезпекою стати об’єктом переслідування відповідно до своїх 

політичних поглядів, приналежності до певних соціальних груп, 

національності, релігії чи раси і яка не прагне захисту від своєї країни через ці 

побоювання [39].  

Відповідно до цього документу біженців не можна висилати чи насильно 

повертати до тієї країни, від якої вона очікує переслідувань чи в якій її чекає 

небезпека. Конвенція регламентує список таких осіб, які не підпадають під 

зазначені норми, а також регламентує відповідальність урядів тих країн, які 

приймають біженців. 

Виходячи з цього, що до Конвенції приєдналися 143 країни, варто 

визнати, що країни Європи взяли на себе зобов’язання дотримуватися її норм та 

приписів. Крім того, хоча природа конфліктів у світі за останні півстоліття 

значно змінилася, все ж таки залишаються в силі основні принципи щодо 

загальнолюдських цінностей, які повинні бути дотримані в будь-якому 

суспільстві і на захист яких власне і спрямована сама Конвенція. 

Разом з тим, цей документ не може розв’язати ті проблеми, які постали 

сьогодні перед Європою та сучасним європейським суспільством, адже вона 
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приймалася не для того, щоб усунути ті причини, через які люди покидають 

свою батьківщину. Конвенція була ухвалена з метою полегшення наслідків 

кризових явищ, які відбуваються в тих чи інших країнах–джерелах конфліктних 

ситуацій, а також для того, щоб допомогти біженцям розпочати нове життя в 

нових умовах. У свою чергу, від цих осіб вимагається поважати закони і 

правила країни їх притулку. 

Таким чином, європейські країни, які підписали Конвенцію про статус 

біженців, не можуть уникнути необхідності приймати у себе біженців з країн, 

які терплять внаслідок збройних сутичок та конфліктів. Проте геополітична 

ситуація, яка склалася сьогодні у світі, створює загрози якраз для 

європейського суспільства, виходячи з постійно зростаючої кількості мігрантів, 

змушених покинути свою країну. Виходячи із цього, можна вести мову про 

потребу прийняття нових юридичних документів, які, на відміну від Конвенції, 

об’єктивно враховую реалії сьогоденного світу. 

Треба сказати про загальний зміст поняття “біженець” у міжнародному 

праві. Наріжним каменем міжнародного захисту є принцип відмови від 

вислання, який, враховуючи масове переміщення мігрантів, застосовується до 

широкого переліку осіб, у яких є реальні причини втечі [66].  

Цим принципом, очевидно, і послуговуються мігранти, масово 

перетинаючи кордони європейських держав. Так, сьогоденні реалії є 

критичними для європейського суспільства, оскільки воно терпить від 

припливу значної кількості біженців із близькосхідних територій. Ця проблема 

має тенденцію до поглиблення, адже протягом останніх кількох років 

міграційна криза є явищем, яке найбільше турбувало й турбує громадян 

Євросоюзу. І це недарма – нині в європейських країнах перебуває понад 

мільйон мігрантів з охоплених неспокоєм східних регіонів, і це вже стало 

потужним політичним фактором, незважаючи на те, що у попередньому році 

наплив біженців сповільнився порівняно з 2015 роком. 
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Детальніше інформація про кількість заяв, поданих біженцями для 

отримання притулку в європейських країнах протягом 2008-2016 рр. показана в 

додатку 1. 

Отже, дані додатку 1 свідчать про те, що 2015 рік характеризувався 

напливом найбільшої кількості біженців, які перетнули кордони країн 

Європейського Союзу. Тисячі людей виїжджали з країн Близького Сходу у 

пошуках кращого життя, і основними причинами цього явища можна назвати 

наступні: 

• відсутність у значної кількості громадян можливостей отримати гідну 

роботу у своїй країні; 

• дестабілізація економічних систем, що притаманне багатьом країнам 

близькосхідного регіону 

• висока ймовірність померти голодною смертю в країні постійного 

проживання; 

• високий рівень соціальної несправедливості на Сході; 

• катаклізми природнього характеру, загрозливі для життя і здоров’я 

людей, на які не може вплинути людський чинник і які почастішали в останні 

роки в країнах близькосхідного регіону; 

• неможливість отримати гідну освіту європейського зразка у себе на 

батьківщині; 

• висока ймовірність опинитися в епіцентрі воєнних подій. 

Зважаючи на те, що близькосхідний регіон характеризується 

виникненням все нових і нових збройних конфліктів, остання причина є 

ключовою, тому що наслідком цих подій є страждання людей,  в основному 

мирного населення. Саме через це тисячі мешканців з країн Близького Сходу 

долають значні відстані на шляху до Європи, прагнучи зберегти своє життя та 

життя своєї родини. 

Серед країн-учасниць Європейського союзу найбільшу кількість біженців 

прийняли Німеччина, Угорщина, Франція, Італія та Швеція – проживати на цих 

територіях виявили бажання приблизно 91% усіх переселенців. Відповідно до 
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цього, починаючи з 2015 року стрімко зростала кількість рішень, прийнятих 

позитивно, щодо можливості проживання цих осіб у зазначених країнах.  

Відмітним в цьому плані був 2015 рік, в якому спостерігався значний 

спалах щодо міграційних переміщень. Наприклад, лише в третьому кварталі 

цього року було схвалено 45 380 заявок, як свідчить Євростат. Порівнюючи із 

2014 роком, такі рішення були прийняті в набагато меншій кількості — 13 940 

заявок. В наступні роки кількість таких позитивних рішень стала 

зменшуватися. 

Треба сказати, що процедура ухвалення таких рішень не була 

однорідною. Як свідчать статистичні дані, країни ЄС приймали неоднакові 

рішення, навіть якщо вони стосувалися вихідців із країн того самого регіону чи 

навіть із тих самих країн. Так, найбільшу кількість позитивних рішень щодо 

біженців ухвалили Швеція та Німеччина, також варто тут згадати і Болгарію. У 

той же час стрімко зменшують кількість дозволів на проживання мігрантів на 

своїй території Угорщина та Хорватія [117].  

Також варто звернути увагу й на гуманітарний аспект проблеми. 

Переселенці часто мігрують в надзвичайно небезпечних умовах: перепливають 

море на човнах, непристосованих для цього, пересуваються цілими родинами, 

де є особи, що не мають сил для цього (вагітні жінки, літні люди, діти). 

Незважаючи на високий ризик загинути, біженці продовжують прямувати до 

Європи в надії втекти від проблем, які існують у них на батьківщині, та змінити 

своє життя на краще. Наприклад, на сьогодні, більш ніж півмільйона людей 

очікують на те, що переплисти морем до берегів Європи лише на території Лівії 

[25]. Тому гуманітарний аспект проблеми міграційних потоків яскраво свідчить 

про те, що ці тенденції є надзвичайно небезпечними для тисяч людей-мігрантів. 

Ці та інші причини спричинили значні збурення у стабільному 

європейському суспільстві. Міграційні тенденції останніх років не лише 

загострили соціальні, релігійні та культурні аспекти взаємодії корінного 

населення та біженців, але й навіть сприяли посиленню діяльності у багатьох 

європейських країнах радикально налаштованих крайніх правих партій та 
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збільшила ймовірність їх приходу до влади або, принаймні, зростання їх впливу 

на рішення уряду. 

Яскравим прикладом можуть бути президентські вибори в Австрії у 

листопаді 2016 року, у яких ледь не переміг ультраправий кандидат Норберт 

Гофер, передвиборна діяльність якого характеризувалася різкими 

радикальними заявами. Зокрема, він вів мову про розпуск парламенту, якщо той 

буде занадто м'яким у питанні мігрантів. 

Незважаючи на те, що все ж таки Австрія як європейська держава, змогла 

подолати небезпеку приходу до влади ультраправого європесиміста, «криза 

мігрантів» все ж таки стала приводом для деяких країн Європейського Союзу 

піти на непопулярні кроки. Наприклад, в Шенгенській зоні, яка вважається 

символом успішної євроінтеграції, довелося поновити прикордонний контроль. 

Прихильники об’єднаної Європи були розчаровані такими кроками, і загалом ці 

дії у багатьох створили погані передчуття щодо стабільного, невпинного та 

прогресивного розвитку європейського суспільства навіть у короткостроковій 

перспективі [31].  

Розглядаючи невтішні для Європи тенденції, спричинені напливом 

мігрантів, варто згадати й Україну, яка досить довгий час очікує на отримання 

безвізового режиму від європейського співтовариства. Якраз загрози з боку 

ультраправих сил та криза спричинили відтермінування отримання безвізу 

українською державою. У свою чергу, це стало причиною того, що Євросоюз 

звинуватили у недотриманні своїх зобов’язань перед партнерами. 

Таким чином, можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що 

міграційні тенденції біженців у Євросоюзі стали причиною глибоких 

трансформаційних зрушень, які сприяли появі багатьох негативних явищ в 

європейському суспільстві. Так, в рамках реалізації міграційної політики 

Євросоюз ще в середині 2014 року зіштовхнувся із великою проблемою, яка 

стосується потреби розробки нових механізмів та принципів здійснення 

імміграційної політики у напрямі забезпечення свобод та прав окремої особи. 

Поряд із цим невідкладних рішень вимагало питання, яке стосувалося 
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збільшення кількості біженців із близькосхідного регіону на територію Європи 

[117].  

Особливістю цих мігрантів було те, що вони прагнули втекти із зони 

воєнних дій і таким чином рятували своє життя. Відповідно, вони не могли під 

програми розвитку, що діяли на території європейських держав, оскільки 

участь у таких програмах не давала можливості припинити війну і знищити 

тероризм. 

Загалом, протягом певного періоду сформувалися такі типи міграційних 

потоків: 

- перший тип – це економічні мігранти, які переїжджали до 

європейських країн протягом останніх кількох десятиліть; 

- другий тип – біженці, змушені залишати свою батьківщину внаслідок 

об’єктивних причин, що загрожували життю і здоров’ю їх та їхніх 

родин.  

Треба сказати, що певні обставини, такі як підвищення рівня життя та 

зменшення показників бідності населення в країнах походження мігрантів може 

стати поштовхом до скорочення числа цих осіб в розвинених країнах Європи, 

які приймали цих переселенців на умовах працевлаштування. Якраз на це і 

скеровуються програми економічного розвитку ООН та Євросоюзу, покликані 

допомогти біженцям подолати труднощі, які виникли в їхньому житті у зв’язку 

з подіями на батьківщині. 

Проте варто визнати, що труднощі, від яких масово втікають мігранти, не 

є стимулом для їх професійного зросту та прогресивного розвитку в нових 

умовах. Спостерігаються зовсім інші тенденції, з якими все частіше 

зіштовхуються європейські держави: 

1) насамперед треба наголосити на споживацькій поведінці мігрантів, які 

часто вважають, що європейське суспільство в боргу перед ними і поводяться 

відповідно. Біженці переконані, що ні одна європейська країна не повинна 

відмовляти їм поселитися на її території. Зважаючи на сьогоденні реалії, можна 

підтвердити істинність таких переконань; 
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2) переселенці, прагнучи оселитися в Європі, не бажають переймати 

європейські цінності та інтегруватися в європейське суспільство. Вони всіляко 

зберігають свою релігійну і національну приналежність та ідентичність, 

спричинюючи таким чином міжцивілізаційні, міжнаціональні та міжетнічні 

конфлікти; 

3) відмінності в світогляді, вихованні, спілкуванні та інші розходження 

сприяють зростанню загрози для місцевих жителів з боку мігрантів, які все 

частіше формують злочинні угрупування та породжують хаос в стабільному 

європейському соціумі. На даний час зростає тенденція заселення цілих 

кварталів у європейських містах вихідцями із близькосхідних регіонів, які 

змусили корінне населення переїхати у більш безпечні зони для свого 

проживання [6]; 

4) у свою чергу з боку європейців слід відмітити ріст невдоволених 

такими подіями, відповідно до чого зростає кількість праворадикальних рухів 

та партій. Це також є причиною зростання ворожнечі та роздмухування 

конфліктів, особливо актуальним це є контексті пропаганди радикального 

ісламізму в Європі. 

Ці та інші моменти постійно нагадують про існування проблем із 

нелегальними мігрантами та біженцями з країн Близького Сходу, яка щораз 

більше загострюється на європейському континенті. Варто акцентувати увагу 

на діяльності націоналістичних організацій, які наголошують на тому, що 

міграційні тенденції сьогодення призведуть в найближчому майбутньому до 

розмивання ідентичності європейських націй, адже вже сьогодні Європа 

втратила значну частку своїх національних традицій та культурних здобутків. 

Цілком природно, що корінному європейському населенню не може це 

подобатися, тому існує велика ймовірність протестних настроїв в 

європейському суспільстві, вважають радикали. 

Зокрема, якщо говорити про мусульманське населення, то керівництво 

деяких європейських країн все частіше вдається до його дискримінації, 

зважаючи на поширення вищезгаданих негативних тенденцій. Адже 
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мусульмани не лише активно впроваджують свої звички та інтереси в 

європейський побут, але й цілеспрямовано прагнуть керувати процесами, що 

відбуваються в європейському суспільстві. Так, зростає кількість країн, у яких 

збільшується кількість мусульман, які займають керівні посади в парламенті, 

уряді чи в місцевих радах. Формуються та розвиваються партії, асоціації та 

рухи, членами яких є мусульманське населення і які відстоюють інтереси свого 

народу. 

Варто лише згадати такі відомі європейські партії як «Політичний 

Ісламський союз» у Швеції, «Союз мусульманських французьких демократів» у 

Франції, «Альянс за мир та справедливість» в Німеччині, «Іслам» в Бельгії, 

«Партія ісламських демократів» в Голландії, «Партія відродження та 

об'єднання» в Іспанії та інші [46]. 

На думку дослідників, ісламські партії будуть справляти щораз більший 

вплив на європейське життя із зростанням кількості мігрантів зокрема, із 

близькосхідних регіонів. Цей вплив буде мати здебільшого місцевий та 

регіональний характер. Вуличні протести і далі будуть мати місце і значним 

чином через те, що їх провокуватиме радикально налаштована ісламська 

молодь. У свою чергу, антиісламські настрої будуть причиною виникнення 

щораз більшої кількості націоналістичних та ультраправих партій в 

європейських країнах [60]. 

Загалом, варто визнати, що за масовим прибуттям мігрантів з Близького 

Сходу до Європи міцно закріпилася назва «міграційна криза». Проте багато хто 

вважає, що це є криза комплексного характеру: 

- вона має гуманітарний характер, оскільки їй притаманні страждання та 

загибель значної кількості людей; 

- їй притаманний управлінський аспект, тобто відсутність ефективних 

управлінських важелів управління кордонами, наданням притулку для 

біженців тощо; 

- масовий приплив мігрантів виявив нездатність європейського 

суспільства бути солідарним у вирішенні проблемних питань, що би 
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дало можливість європейцям рівномірніше здійснити розподіл 

мігрантів між країнами та м’якше відреагувати на виклики сучасного 

світу [50].  

Отже, проблеми, пов’язані з мігрантами, вже досягли такого рівня, що 

необхідне їх вирішення на глобальному рівні. Так, Дімітріс Аврамопулос, 

єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства, відмітив, що з 

часів Другої Світової війни Європа вперше має справу з міграційною кризою 

таких масштабів. У свою чергу, Ангела Меркель, канцлер Німеччини, 

підкреслює, що міграційна проблема перевершує усі інші проблеми, з якими на 

даний час має справу ЄС. 

Як свідчить реальний стан речей на даний час, керівництво європейських 

держав нездатне результативна вирішити проблеми в міграційній сфері. Так, 

можна віднайти багато недоліків, які супроводжують процес охорони 

європейських кордонів, таких як: 

• методи та підходи у поводженні з мігрантами на засадах  

демократії; 

• принцип гуманізму переважає принцип поліцейського, тобто до 

переселенців ставляться як до шукачів притулку, а не як до осіб, що нелегально 

перетинають кордони; 

• внутрішні кордони європейських країн є достатньо відкритими та 

прозорими, що стимулює мігрантів їх перетинати; 

• неефективність операцій, що здійснювалася в процесі охорони своїх 

південних кордонів Євросоюзом. Зокрема, мова йде про такі операції в 

Середземному морі як EU Navfor Med/SOPHIA, Triton та Poseidon [8]. 

Окремо слід відмітити достатньо високий рівень толерантності, який 

протягом тривалого періоду демонстрували провідні європейські держави, 

забезпечуючи прихисток мігрантів на своїх територіях. Наприклад, ще 

донедавна політика Франції була спрямована на забезпечення етнічних та 

культурних прав переселенців та передбачала всіляке сприяння якнайшвидшій 

інтеграції їх у французьке суспільство. Було навіть створене спеціальне 
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Національне агентство зі соціальної консолідації на основі прийнятого Закону 

«Про рівні можливості» у 2005 році, яке займалося питаннями інтеграції 

іммігрантів у французьке суспільство. Важливим було і те, що мусульманські 

організації на території Франції мали можливість одержувати кошти не 

безпосередньо з джерел на території своєї батьківщини, а з бюджету країни-

реципієнта та громадських організацій, розміщених у ній. Регулювання 

державою міграційних потоків до Франції спиралося на те, що переваги 

надалися тим мігрантам, послуги яких потребувала країна.  

Також варто згадати і Німеччину, яка, порівняно із Францією, проводила 

більш ліберальну політику із мігрантами. Тут ефективною була соціальна 

інтеграція, краще був налагоджений міжетнічний діалог, головний наголос 

робився на культурну рівність між різними народами. Також варто наголосити 

на тому, що в країні ефективніше діє система освіти для мігрантів, де вони 

вивчають німецьку культуру та мову [44].  

Звичайно, не всі країни Євросоюзу були такими лояльними до мігрантів. 

Зокрема, варто згадати Угорщину, Чехію, Словаччину, які різко виступали 

проти засилля мігрантів. Проте політика надмірної гуманізації у деяких країнах 

європейського суспільства створила проблему для всього європейського 

суспільства і стала поштовхом до багатьох проблем у зв’язку із 

неконтрольованою активізацією мігрантів, які викликають потребу серйозного 

вирішення цього питання з боку європейського керівництва. 

Так, на даний час серед багатьох думок і бачень щодо вирішення цієї 

проблеми заслуговую на увагу бачення Жан-Клода Юнкера, який у 2014 під час 

своєї виборчої кампанії визначив основні пріоритети у розв’язанні міграційної 

кризи [121]: 

1) з метою попередження і уникнення проблеми постійного переїзду 

біженців по території Європи варто стимулювати формування єдиної системи 

притулків з однаковими процедурами та підходами до надання мігрантам 

офіційного статусу; 

2) збільшення допомоги тим країнам, які є членами Європейського 
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Союзу і мають найбільше проблем через неконтрольований в’їзд мігрантів на 

їхні території; 

3) тісна взаємодія із країнами-донорами мігрантів та допомога їм у 

напрямі зменшення потоків біженців до Європи; 

4) розвиток керованої міграції, що сприятиме прогресу європейської 

спільноти; 

5) активізація заходів щодо охорони європейських кордонів та боротьби 

з нелегальною міграцією. 

У 2015 році Євросоюз впровадив план, який передбачав впровадження 

принципу перерозподілу біженців на основі квот і був спрямований на 

боротьбу з нелегальними мігрантами. Квотний принцип передбачав врахування 

розміру ВВП, кількості населення, рівня безробіття на території окремої країни, 

а також кількості переселенців, які вже оселилися в ній. Таким чином 

визначалася чисельність біженців, які могли легально оселитися в тій чи іншій 

країні. 

Зокрема, цей план передбачав наступне: 

1) розширення площ, на яких працював прикордонний патруль, в 

Середземному морі і дію таких операцій як «Посейдон» і «Тритон»,  а також 

додаткове фінансування і виділення додаткових ресурсів; 

2) покращення координації роботи міграційних, прикордонних та 

правоохоронних служб Європи з виявлення порушників; 

3) ліквідацію плавзасобів, за допомогою яких мігранти нелегально 

потрапляли на територію Європи; 

4) знаття відбитків з пальців усіх тих, хто прагне потрапити на 

європейський континент; 

5) навчання спеціалістів з тим, щоб опрацьовувати клопотання біженців. 

Зокрема, це переважно стосується таких країн як Греція та Італія; 

6) співробітництво з країнами, які межують з Лівійською державою – 

центром потенційних мігрантів; 

7) напрацювання підходів та інструментів швидкого повернення 



76 

 

нелегалів на батьківщину; 

8) у випадку виникнення критичних ситуацій впровадження в життя 

механізмів переміщення біженців; 

9) реалізацію пілотного проекту щодо переселення мігрантів до Європи 

на добровільних засадах; 

10) вивчення ситуації в країнах, що можуть бути потенційними донорами 

мігрантів шляхом направлення туди офіцерів зв’язку та спеціальних делегацій 

[50].  

Проте цей план не лише був розкритикований урядами багатьох країн 

(таки як Угорщина, Греція, Італія тощо), але й не знайшов розуміння серед 

більшості європейців. Проти квотного підходу до розподілу мігрантів 

протестувало населення більшості європейських держав. 

Це призвело до того, що деякі держави, скажімо, Угорщина, оголосили 

намір боротися з напливом нелегалів самотужки. З цією метою керівництво 

країни вирішило побудували стіну заввишки 6 м, яка би мала простягатися 

вздовж угорсько-сербського кордону. Про намір приймати лише християн-

вихідців із Сирії заявила Словаччина, пояснюючи це тим, що таким особам 

легше буде переймати європейські цінності, ніж тим, хто належить до 

ісламського віросповідання. Цілком зрозуміло, що наполягання кожною 

країною на своїй позиції не сприяє виробленню спільних рішень у боротьбі з 

нелегальною міграцією [49]. 

Варто згадати ті заходи, якими ЄС прагнув вирішити проблему 

некерованих мігрантів. У 2015 році Єврокомісією було переглянуто політику 

сусідства, на основі якої було започатковано нові взаємовідносини Євросоюзу 

із південними та східними партнерами. В контексті цього варто відмітити появу 

таких інструментів як боротьба з причинами виникнення нелегальної міграції в 

Європі [51]. 

Проте ці заходи, ухвалені на загальноєвропейському рівні, є надто 

слабкими і не здатні подолати проблеми Європейського Союзу в досліджуваній 

сфері, адже всередині окремих країн існують точки зору, які часто є 
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діаметрально протилежними стосовно до інших держав європейського 

угрупування. Так, Німеччина, яка зазнала найбільшого напливу мігрантів, 

вдалася до радикальних заходів – у 2015 році з країни до кінця листопада 2016 

року було вислано 23 750 мігрантів. Згідно з даними міністерства внутрішніх 

справ Німеччини, до першого грудня було прийнято рішення щодо виділення 

компенсації 51 243 людям, які побажали залишити територію Німеччини. У 

2015 році це бажання виявили 35 тисяч осіб. Треба сказати, що примусове та 

добровільне виселення з Німеччини не було таким активним, ніж реєстрація 

нових переселенців [62].  

На цьому влада Федеральної Республіки Німеччини не зупинилася. Так, 

міністри внутрішніх справ федеральних земель країни 30 листопада 2016 року 

визначили потребу пришвидшити депортацію осіб, які отримали відмову 

поселитися на території Німеччини. Саме органи федеральних земель ФРН 

відповідають за депортацію. З мільйона мігрантів тільки в 2015 і 2016 роках, як 

стверджують представники німецької влади, близько 500 тис. чоловік не мали 

перспективи отримати офіційний статус [97]. 

Також варто згадати й Австрію, в якій мігранти можуть мати статус 

біженців, будучи за межами Європейського Союзу. Так, австрійський уряд 

націлений на те, щоб на основі положень концепції, які спрямовані на зміну 

ситуації з мігрантами, вимагати від ЄС лімітувати прийом переселенців. 

Зокрема, Австрія має намір запропонувати, щоб потенційній мігранти, бажаючи 

отримати статус біженця, надсилали відповідні запити, будучи поза межами 

європейського континенту. Завдяки цьому, як вважає австрійське керівництво, 

до ЄС будуть прибувати особи з вже набутим статусом біженця. Ханс Петер 

Доскоцил, австрійський міністр оборони, який став автором концепції, 

відмітив, що з метою попередження нелегального в’їзду осіб на територію ЄС 

слід вживати спеціальні заходи, оскільки можливості європейських держав тут 

є обмеженими. [2]  

Незважаючи на намагання окремих країн розв’язати самотужки 

міграційну проблему, відповідно для того, щоб проблема міграційних процесів 
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стала керованою, потрібно консолідувати дії та прагнення держав-членів ЄС та 

їх керівництва і узгодити їх за пріоритетністю вирішення. Необхідним 

видається затвердження бюджету,  кошти якого будуть виділятися на 

вирішення «міграційного питання».  

Також потрібно наголосити на потребі впровадження в життя політики 

асиміляції мігрантів з країн Близького Сходу в європейське середовище за 

рахунок: 

• чимшвидшого вкорінення мігрантів в приймаюче середовище за 

допомогою вивчення ними мови – цього можна досягти шляхом 

функціонування спеціальних мовних курсів;  

• відкриття спеціалізованих курсів, тренінгів, де мігранти зможуть 

отримати професію, на яку є попит в європейському суспільстві; 

• сприяння вивченню культурних особливостей європейців 

мігрантами, пропаганда європейських цінностей серед 

мусульманського населення. 

Варто наголосити на тому, що якщо такі заходи не застосовувати, не 

популяризувати «європейськість» серед мігрантів, то прибульці будуть 

збиратися і проживати в у своєрідних анклавах в межах Європейського Союзу, 

що посилюватиме напругу у відносинах між корінним населенням та 

біженцями. У свою чергу, це може створювати безпосередню загрозу не лише 

окремими державам європейського суспільства, але й усьому європейському  

об’єднанню. 

Для вирішення міграційної проблеми необхідне найголовніше – 

визначена середньострокова та довгострокова стратегія. Вона повинна 

передбачати чіткі дії європейців на певний визначений період з тим, щоб 

керівництво могло прогнозувати тенденції міграційних потоків. Керівництву 

європейських країн з метою запобігання нових неконтрольованих хвиль 

мігрантів потрібно переформатувати свою зовнішню політику, її цілі, способи 

та засоби.  
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Зважаючи на той факт, що в Європі нема чіткої позиції серед усіх держав-

членів ЄС щодо вирішення міграційної кризи, а є лише бажання окремих осіб 

та інститутів покращити ситуацію в міграційній сфері, можна стверджувати, що 

навіть якщо на загальноєвропейському рівні і вирішиться це питання, то цей 

процес буде складним і довготривалим. На даному етапі політики схильні 

перекладати цю проблему на Організацію Об’єднаних Націй і не поспішають 

приймати якісь кардинальні рішення. Але ситуація, яка складається сьогодні, 

свідчить про те, що керівництву Європейського Союзу все ж доведеться 

ухвалювати певні рішення з тим, щоб забезпечити майбутній розвиток 

європейського суспільства. 

Загалом, можна констатувати, що на сучасному етапі міграція є 

неподоланою проблемою для Євросоюзу. Це явище стало справжньою 

загрозою для європейського суспільства, а наслідки його можуть стати 

справжньою катастрофою не лише для нащадків, але й для нинішніх громадян 

Європи. Зокрема, найбільше занепокоєння викликає проблема інтеграції 

мігрантів у європейський простір, тому що вона на даний час є найбільш 

нерегульованою. Крім того, релігійні фундаменталісти із країн Близького 

Сходу перетворюються на справжню загрозу для європейських громадян в 

межах об’єднання.  

У зв’язку із цим керівництву європейських країн необхідно спрямувати 

свої зусилля на вивчення проблеми нелегальної міграції у контексті потреби 

посилення контролю на європейських кордонах – особливо це стосується 

кордонів тих країн, які є найбільш наближеними до близькосхідних регіонів. 

Також необхідно детальніше дослідити питання трудової міграції, під егідою 

якої часто можуть реалізовуватися тіньові схеми переміщення нелегалів у 

країни з високим рівнем розвитку, якими на сьогодні є держави Європейського 

Союзу. 
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2.2. Співробітництво ЄС і країн Близького Сходу у сфері трудової міграції 
 

Світові тенденції свідчать про невпинний розвиток глобалізаційних 

процесів, які торкаються усіх сфер суспільного життя, зокрема, і сфери 

трудової міграції, і Європейський Союз як об’єднання глобального характеру 

не може залишатися поза межами цих процесів. Міжнародна співпраця ЄС з 

іншими країнами у сфері трудової міграції відбувається відповідно до 

міжнародної нормативно-правової бази, яка сформувалася в рамках прийняття 

її міжнародними організаціями. 

Міждержавний характер Євросоюзу є свідченням того, що йому 

притаманний наднаціональний підхід щодо питань врегулювання міграційних 

процесів, незважаючи на те, що у держав-членів ЄС залишається багато 

відмінностей у їхніх національних міграційних політиках. В основі підходу 

Європейського Союзу до ситуації з міграцією на сучасному етапі лежать 

концептуальні підходи, які визначають існування демократичних принципів, а 

жорстких імперативів керівництва, відповідно до чого країни-учасниці гнучко 

взаємодіють між собою. Диференціюючи біженців та здійснюючи їх селекцію, 

країни використовують єдину систему, на основі якої здійснюється керівництво 

міграційними процесами. Зокрема, тут можна згадати умови, на яких 

переселенці можуть тривалий час проживати на території країни-реципієнта, 

можливості возз’єднання сімей біженців, залучення країнами студентів, молоді 

та науковців для навчання, використання наукового потенціалу і насичення 

ринку праці робочою силою. Також немало уваги приділяється питанням 

гуманітарного характеру, які стосуються мігрантів, зважаючи на появу щораз 

нових підходів та принципів міжнародної співпраці [37].  

У ХХІ столітті основним видом міжнародної міграції якраз і виступає 

трудова міграція. Вона виступає досить непростим та багатозначним явищем, 

будучи по своїй сутності процесом переміщення працівників на певних 

територіях. Про її неоднозначний характер свідчать і міжнародні офіційні 

документи, прийняті відповідними міжнародними організаціями. Наприклад, 
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можна згадати Міжнародну організацію праці, яка, будучи спеціалізованим 

органом Організації Об’єднаних Націй, здійснює координацію процесів, які 

виникають та розвиваються в сфері трудової міграції, а також врегульовує 

права усіх мігрантів на основі відповідних міжнародних конвенцій та 

договорів. 

Щодо країн-учасниць ЄС, то вони також орієнтуються на нормативну 

базу зазначеної організації, проте разом з тим вони і підпорядковуються 

приписам спеціалізованих нормативних актів, які регламентують розвиток 

держав в межах Євросоюзу. Так, міжнародна трудова міграція врегульовується 

та регламентується документами ООН, Ради Європи, Міжнародної організації 

праці, які стосуються як загальних, так і спеціальних прав і свобод трудових 

мігрантів, а також боротьби з порушеннями у сфері трудової міграції. 

Питання трудової міграції має значну історію розвитку: воно бере 

початок із заснування Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС), 

відповідно до чого було визначено право його громадян за бажанням не лише 

жити, але й працювати в будь-якій країні цього об’єднання. Ця норма була 

зафіксована у Римському договорі 1957 р., у якому йшлося про заснування 

ЄЕС. У цьому документі зазначалося, що країни-учасниці повинні тісно 

взаємодіяти у питаннях, що стосуються працевлаштування та соціального 

захисту населення. Зокрема, мова йшла про соціальне забезпечення 

працівників, профнавчання та підвищення кваліфікації, зайнятість і 

покращення трудового законодавства, укладення колективних договорів між 

працівниками та роботодавцями, створення профспілок та про багато інших 

питань. 

Також у Римському договорі було передбачено ліквідацію будь-яких 

перешкод для вільного переміщення працівників та їх поселення і переселення 

в будь-яку країну ЄЕС за бажанням, капіталу та послуг. При цьому трудова 

міграція визначалася самостійна складова загального ринку [24].  

Загалом, в цьому документі передбачені такі права: 
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• право громадян вільно пересуватися в межах ЄЕС для того, щоб 

знайти роботу; 

• право отримати роботу, яку працівнику пропонують на території 

співтовариства; 

• займатися трудовою діяльністю і перебувати в країні, яка є членом 

ЄЕС; 

• право перебувати в одній із країн ЄЕС навіть після того, як 

працівник завершив свою трудову діяльність у ній; 

• право працівників претендувати на соціальні виплати у будь-якій 

країні-учасниці ЄЕС після завершення трудової діяльності відповідно до 

законодавства цієї країни [24].  

Проте цей документ не регламентував діяльність трудових мігрантів. 

Наприклад, стаття 3 договору визначала, що особи мали право вільно 

переміщуватися в межах об’єднання, шукаючи роботу. В той же час в ст.48-66 

зазначалося, що цими особами могли бути тільки торгові та економічні агенти.  

Варто зауважити, що в Римському договорі мова йшла тільки про 

трудових мігрантів, які мешкали на території Європи,  в той же час 

виключалася можливість працевлаштування мігрантів, які проживали на 

межами ЄЕС. Отже, можна стверджувати, що документу були притаманні 

дискримінаційні норми, які не повністю регулювали питання трудової міграції 

на території європейського об’єднання. 

Проте не лише Римський договір визначав особливості трудової міграції в 

Європі – поряд із ним діяли і інші нормативні документи, показані в табл. 2.1.  

Документи, зазначені в табл. 2.1, та інші нормативні акти, які стосуються 

трудової міграції, спрямовані на те, забезпечити існування достатніх умов для 

осіб, які прагнули знайти роботу за межами своєї батьківщини. Разом з тим, 

нормативні документи в сфері трудової міграції приймалися на міжнародному 

рівні і для того, щоб країни, куди прямують потенційні працівники, мали 

максимальний ефект від цього. А також ці правові норми приймалися для того, 

щоб уникнути і попередити зловживання в сфері трудової міграції, які 
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приносять шкоду не лише окремим особам, але й цілим колективам і державам 

загалом. 

Таблиця 2.1 

Основні документи, які визначають права трудових мігрантів у 

міжнародному праві* 

Документ 
Рік 

прийняття 

Організація, що 

прийняла документ 

Конвенція про працівників-мігрантів№97 1949 
Міжнародна 

організація праці 

Конвенція про статус біженців 1951 ООН 

Протокол щодо статусу біженців 1966 ООН 

Європейська конвенція про правовий статус 

трудящих-мігрантів 
1977 Рада Європи 

Єдиний Європейський Акт (ЄЄА) 1985 Документ ЄС 

Хартія основних соціальних прав найманих 

працівників 
1989 Рада Європи 

Міжнародна конвенція про захист прав 

мігрантів  
1990 ООН 

Конвенція про приватні агентства 

зайнятості №181 
1997 

Міжнародна 

організація праці 

Амстердамська угода 1999 Документ ЄС 

Директива 2004/38/ЄС 2004 Документ ЄС 

Конвенція про гідну працю домашніх 

працівників (фрілансерів) №189 
2011 

Міжнародна 

організація праці 
*Джерело: складено на основі [77] 

 

Так, найвищий керівний орган ЄЕС Рада міністрів розширила права 

трудових мігрантів шляхом забезпечення можливості об’єднання їх із своїми 

сім’ями там, де вони мали роботу. Поряд із цим були забезпечені супутні права 

членів сімей трудових мігрантів: наприклад, дружина отримувала можливість 
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працевлаштування там, де працював її чоловік. Також інші члени родини могли 

реалізовувати отримане ними право на освіту на спеціальних курсах або навіть 

у загальноосвітніх школах. Ці та інші права забезпечувалися державою шляхом 

діяльності відповідних владних органів. 

Незважаючи на те, що ці права регламентувалися в нормативно-правових 

актах, на практиці все було по-іншому. Спостерігалася відсутність механізму 

реалізації відповідальності за те, що недотримувалися норми щодо збільшення 

прав трудових мігрантів. Ці та інші моменти перебували в залежності від 

місцевих органів влади європейських країн. Наприклад, створювалися певні 

незручності та перешкоди для тих членів сімей, хто хотів возз’єднатися з 

трудовим мігрантом у вигляді відмови у видачі візи чи в затягуванні процесу її 

отримання. Це було свідчення недемократичних процесів, які відбувалися в 

Європейському Економічному Співтоваристві. 

Єдиний Європейський Акт, який був прийнятий у 1985 р., зазначив, що 

міграційна політика Співтовариства здійснюється відповідно до міжурядових 

договорів. У ньому регламентовано сутність внутрішньої міграції, яка 

покликана була забезпечувати вільний рух осіб для того, щоб наповнювати 

внутрішній ринок. Ця норма визначала особливості трудових мігрантів, які 

були громадянами ЄЕС. 

В грудні 1989 р. була прийнята Хартія основних соціальних прав 

найманих працівників, покликана врегульовувати соціальні питання і визначати 

права працівників, які були працевлаштовані в межах об’єднання. Зокрема, 

мова йшла про: 

• реалізацію у будь-якій країні європейського об’єднання права на 

працю;  

• втілення в життя права на соцзахист;  

• забезпечення права на справедливий заробіток та на свободу вибору 

професії;  

• реалізація права на безпеку праці та охорону здоров’я;  

• реалізація права на покращення якості умов життя і праці;  
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• забезпечення права на профнавчання;  

• забезпечення права працівників на гідне та реальне пенсійне 

забезпечення [102].  

Згідно із цими положеннями громадяни інших країн, вільно 

пересуваючись по території Європи,  могли знайти собі роботу відповідно до 

своїх бажань і вподобань, крім державної служби. Хартія передбачала певні 

обмеження, але вони були спрямовані не на порушення прав мігрантів, а на 

забезпечення громадського порядку та безпеки європейського суспільства і 

стосувалися охорони здоров’я працівників. 

Також норми Хартії передбачали існування визначеного перехідного 

періоду, відповідно до якого країни-учасниці ЄЕС мали можливість на практиці 

підготуватися до реалізації положень, визначених в даному документі.  

Щоб забезпечити виконання цих норм, потрібно було забезпечити 

виконання наступних дій: 

• ліквідувати можливість здійснювати будь-які дискримінаційні дії 

по відношенню до працівників, які стосувалися вибору місця роботи трудових 

мігрантів; 

• усунути бюрократію в процесі працевлаштування трудових 

мігрантів; 

• стимулювати об’єктивні процеси на ринку праці за рахунок 

формування реальної кон’юнктури на ньому та формування відповідно до 

цього попиту на робочу силу та її пропозиції; 

• покращити взаємодію служб зайнятості для того, щоб покращити 

процес працевлаштування мігрантів. 

Потрібно сказати, що в Хартії регламентувалися норми 

працевлаштування легальних мігрантів – громадян ЄЕС і, знову ж таки, не 

стосувалася забезпечення громадян інших країн поза межами об’єднання. Через 

це прийняття Маастрихтського договору у 1992 році, тобто договору про 

Європейський Союз, засвідчив про те, що політика гуманізації, яку намагалося 

втілити в життя Європейське Економічне Співтовариство, не стосувалася 
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мігрантів у сфері працевлаштування. Можливість легально працювати для цих 

осіб не була регламентована у нормативно-правовій базі європейського 

співтовариства.  

Слід зазначити, що політика в сфері трудової міграції на території 

Європейського Союзу формувалася таким чином, що кожна країна-учасниця 

об’єднання мала тут свої особливості. І навіть прийняття Маастрихтського 

договору, в якому дублювалися норми попередніх документів, не поміняло 

ситуації.  

Наприклад, в ст. К.1 документу визначалося таке: між країнами-

учасницями об’єднання знайшлося порозуміння з приводу вирішення таких 

питань: 

1) впровадження в життя політики надання притулку трудовим 

мігрантам; 

2) здійснення контролю в межах європейського об’єднання та розробка 

правил регулювання перетинку європейських кордонів мігрантами 

країн-сусідів об’єднання; 

3) розробка політики щодо осіб із країн третього світу та загальних 

положень імміграційної політики, зокрема: 

• можливості вільного переміщення цих осіб по території 

європейських держав; 

• умови, за яких трудові мігранти можуть претендувати на постійне 

місце проживання разом із членами своїх родин; 

• розробка положень щодо унеможливлення незаконної імміграції на 

території ЄС [23].  

В статті 100с Маастрихтського договору сказано, що Європейським 

Союзом будуть впроваджуватися в життя заходи щодо регулювання внутрішніх 

переміщень трудових мігрантів для того, щоб досягти цілей, поставлених перед 

європейським об’єднанням. Ця норма передбачала потребу узгодження 

переліку держав країнами-членами ЄС, звідки могли прямувати потоки 

потенційних трудових мігрантів [23].  
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Певні зміни в сфері регулювання трудової міграції на території ЄС стали 

спостерігатися після прийняття в 1999 р. Амстердамської угоди, відповідно до 

положень якої країни Європи змогли розробляти єдину політику у сфері 

трудової міграції на основі додаткових повноважень. Так, спочатку 

західноєвропейські країни охоче приймали мігрантів, які були 

висококваліфікованими спеціалістами у певних сферах.  

Зокрема, у 2002 р. на території європейських держав впроваджувалася в 

життя програма, яка давала можливість легального працевлаштування 

працівникам в сфері ІТ шляхом видачі їм спеціальних візових дозволів. 

Відповідно до цього в ЄС працевлаштувалася значна частина спеціалістів з 

країн пострадянського простору. 

У 2003 р. в Євросоюзі було сформовано список, відповідно до якого було 

визначено перелік держав, громадяни яких не мали змоги мігрувати до ЄС в 

цілях працевлаштування. Крім того, були здійснені спеціальні домовленості з 

країнами щодо реадмісії мігрантів в трудовій сфері. 

У 2003 р. нормативну базу було поповнено Регламентом 859/2003/ЕС, 

прийнятого Радою Міністрів Європейського Союзу, в якому були передбачені 

такі положення: 

• особа, яка не була громадянином держав європейської спільноти, 

проте володіла статусом постійного резидента, могла працевлаштуватися в 

будь-якій державі Євросоюзу поза межами тієї, в якій ця особа отримала цей 

статус; 

• особа, яка перебувала в певній країні ЄС на основі трудових відносин 

із працедавцем, могла претендувати в цій країні на отримання соціального 

страхування [96].  

У 2004 р. було прийнято Директиву 2004/38/ЄС, у якій було врегульовано 

питання щодо в’їзду та перебування громадян європейських країн на території 

інших країн які належали до європейського об’єднання. Норми цієї Директиви 
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потрібно було включити до законодавчої бази країн, які були учасницями 

Європейського Союзу. В цьому документі йшлося про: 

- єдині вимоги для трудових мігрантів, які визначали їх участь в 

об’єднаннях; 

- право дітей мігрантів отримувати освіту; 

- право мігрантів отримувати соціальне страхування: 

- медичне забезпечення, яке було обов’язковим для громадян країн 

Євросоюзу та громадян третіх країн; 

- забезпечення права мігрантів із країн ЄС та третіх країн на нормальні 

житлові умови; 

- забезпечення права мігрантів на гідну оплату праці [20]. 

Поряд із цим у 2004 р. в Європейському Союзі було прийнято Програму, 

яка регламентувала посилення безпеки, правопорядку та свободи в межах ЄС. 

Цією Програмою визначалися особливості  правового регулювання та розвитку 

міжнародної міграції на п’ятирічний період. В рамках цієї Програми 

визначалося, що європейський ринок необхідно насичувати 

висококваліфікованими спеціалістами, оскільки ринкове середовище Європи 

володіло значним потенціалом для свого розвитку і мало великі перспективи. І 

саме трудові мігранти мали брати в цьому активну участь. 

Відповідно до положень цієї Програми в 2005 р. був прийнятий План 

розвитку, в якому було сказано про: 

• розробку імміграційного порталу Європейського Союзу; 

• розширення спектру можливостей щодо надання послуг, які 

стосувалися мобільності робочої сили відповідно до послуг зазначеного 

порталу; 

• збільшення можливості держав здійснювати інтеграцію з іншими 

державами-членами ЄС; 

Прийняття цього Плану стало поштовхом до ухвалення багатьох інших 

договорів про реадмісію. 
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2005 рік став в дечому переломним, оскільки в цьому році було прийнято 

політичний лан, на основі якого розпочалися вводитися достатньо жорстві 

заходи стосовно мігрантів. Так, в Євросоюзі розпочалося чітке та 

безкомпромісне розмежування міграції та нелегальної міграції, різко змінилася 

поведінка , яка стосувалася осіб, що приїхали до ЄС в пошуках роботи. Ці 

тенденції визнавалися негативними, адже суперечили основним приписам 

європейського законодавства. 

Послідовність цієї політики визначало прийняття у 2008 р. нових правил 

щодо вислання нелегальних мігрантів за межі Євросоюзу. Так, ці правила 

передбачали наступне: 

• перебування під вартою нелегалів на період від 6 до 18 місяців 

залежно від ситуації; 

• неможливість їх в’їзду на територію Європейського Союзу протягом 5 

років; 

• спрощення репатріації мігрантів. 

Ці правила стосувалися і міжнародних мігрантів, у яких був відсутній 

легальний статус [96].  

Отже, короткий огляд нормативної бази, яка стосувалася трудової 

міграції в Європейському Союзі, засвідчив, що у співтоваристві протягом усієї 

історії його існування було прийнято значну кількість директив, правил, 

протоколів, конвенцій та угод, покликаних врегульовувати процедури 

влаштування на роботу мігрантів та стосунки між ними та суб’єктами, що 

пропонували їм роботу, а також з державою. Проте проблема використання 

нелегальної робочої сили і була, і є актуальною. Слід здійснити глибшу оцінку 

того, що відбувалося в міграційній сфері протягом періоду існування 

європейського об’єднання. 

Слід зазначити, що з початку заснування Європейського Союзу на 

території країн-учасниць об’єднання спостерігалася тенденція до 

працевлаштування на тимчасових засадах відповідно до потреби виконувати 
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сезонні види робіт на основі укладених угод. Найбільш поширеним цей підхід 

був у таких сферах як надання послуг, будівництво, торгівля тощо. Було також 

поширеним поняття неповного робочого тижня, який за своїм принципом 

відповідав неповній зайнятості працівників [11].  

Відповідно до цього набули поширення посередницькі фірми, які діяли 

нелегально і які працевлаштовували трудових мігрантів в європейських країнах 

в кінці ХХ століття. До основних ознак такого працевлаштування можна 

віднести наступні ознаки: 

- відсутність штатного оформлення працівників; 

- роботодавці не здійснювали обов’язкових відрахувань в пенсійний 

та соціальні фонди; 

- робітники не мали соціального захисту, працюючи нелегально або 

напівлегально; 

- відсутність медичного страхування у працівників, відповідно до 

чого ті не мали гарантій збереження від виробничого травматизму чи інших 

нещасних випадків; 

- проблеми із здоров’ям та травми і ушкодження на виробництві 

часто ставали наслідком необладнаності належним чином робочого місця 

працівників. 

Крім цих ознак варто згадати ще таку особливість працевлаштування, 

коли частина працівників роботодавця працювала у нього на легальній, основі а 

частина – нелегально і відповідно на них не нараховувалися податкові та 

соціальні платежі до відповідних фондів. Через це точну кількість працівників, 

яка працювала в цей період в Європейському Союзі, визначити практично 

неможливо. 

Треба сказати, що такі тенденції спостерігалися не лише в кінці ХХ 

століття, оскільки схожа ситуація спостерігається і сьогодні. Так, на даний час 

найгострішими проблемами міграційного руху працівників можна відмітити 

наступні:  
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• розповсюдження в Євросоюзі зокрема та й у світі загалом 

міграційного руху; 

• в’їзд нелегалів на територію держави із порушенням її правових 

норм; 

• використання в Євросоюзі незаконної робочої сили працівників-

мігрантів; 

• негуманне використання найманих працівників; 

• збільшення масштабів організованої злочинності в сфері 

нелегальної міграції 

• схильність до гуманітарної катастрофи через існування нелегальної 

міграції. 

Для того, щоб вміти реально оцінити всі позитивні та негативні наслідки 

трудової міграції, варто скористатися узагальненнями, представленими у    

табл. 2.2. 

Оцінюючи на підставі узагальнень, представлених у табл. 2.2, можна 

узагальнити, що протягом тривалого періоду часу європейські держави були 

зацікавлені приймати на своїй території нелегальних трудових мігрантів з 

інших країн. В цьому вбачали вигоду як окремі роботодавці, так і держава в 

цілому. 

Зокрема, значний сплеск трудової міграції спостерігався у післявоєнні 

роки, оскільки керівництво європейських держав вбачало потребу 

відбудовувати економіку, і праця іммігрантів, з позиції європейців, вбачалася 

найбільш оптимальним варіантом відродження економічних систем. Адже 

нелегали часто працювали там, де не бажало працювати корінне населення: на 

будівництві, в шахтах, в металургійному виробництві, оскільки там були важкі 

та небезпечні умови праці. Разом з тим, для мігрантів це була можливість 

отримувати заробітну плату, часто більшу, ніж на батьківщині, а для 

роботодавців – можливість не сплачувати необхідні внески, оскільки ті 

працювали нелегально, а також платити менше, ніж співвітчизникам. Можна 
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погодитися із твердженням про те, що без використання робочої сили 

нелегальних мігрантів неможливо було би собі уявити той рівень розвитку, на 

якому перебуває ЄС в сучасних умовах. 

Таблиця 2.2 

Наслідки трудової міграції* 
 Позитивні  Негативні  

Н
ас
л
ід
к
и

 д
л
я
 м
іг
р
ан
ті
в
 

˗ оплата праці часто більша, 
ніж на батьківщині;  
˗ підвищення життєвого 
рівня мігрантів та їх родин; 
˗ отримання професійного 
досвіду в нових умовах; 
˗ підвищення професійної 
кваліфікації; 
˗ вивчення мови країни, де 
працює мігрант; 
˗ краще розуміння сутності 
функціонування ринкової 
економіки; 
˗ підвищення культурного 
рівня та розширення 
світогляду 

˗ сепарація сімей мігрантів та часте їх 
руйнування внаслідок цього; 
˗ дитячий аспект: труднощі у їх вихованні; 
˗ часте працевлаштування там, де не 
вимагається висока кваліфікація праці; 
˗ у багатьох випадках – нелегальне або 
напівлегальне працевлаштування; 
˗ нерідко – робота у шкідливих та важких 
умовах праці; 
˗ оплата праці переважно нижча, ніж в 
корінного населення; 
˗ низький рівень медичного та соціального 
забезпечення; 
˗  необлаштований побут; 
˗ потенційна загроза в багатьох випадках з 
боку роботодавців щодо невиплати зарплати 
чи навіть насильства; 
˗ перейняття звичок чужого народу, ліквідація 
національної та самоідентичності 

Н
ас
л
ід
к
и

 д
л
я
 д
ер
ж
ав
и

 
 

˗ зниження показника 
безробіття в суспільстві; 
˗ підвищення життєвого 
рівня родин мігрантів за 
рахунок грошових переказів 
на батьківщину; 
˗ зменшення соціальної 
напруги в суспільстві; 
˗ збільшення можливостей 
підвищення кваліфікації для 
мігрантів, які повертаються 
на територію постійного 
проживання; 
˗ підвищення культурного 
рівня в суспільстві за 
рахунок перейняття пози-
тивного досвіду мігрантами 

˗ зниження результативності вкладень 
держави в розвиток освітньої галузі та 
підготовки фахівців; 
˗ втрата найбільш активного прошарку 
населення для економіки країни; 
˗ нівелювання сімейних цінностей; 
˗ демографічна криха за рахунок зниження 
рівня народжуваності; 
˗ зменшення рівня відрахувань в податкові та 
соціальні фонди; 
˗ збільшення навантаження на працівників 
країни походження мігрантів за рахунок 
виїзду значної кількості населення за її межі; 
˗ формування нерівноваги на внутрішньому 
ринку за рахунок зростання цін на основні 
товари та зниження купівельної спроможності 
основного населення 

*Джерело: складено на основі [77] 
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Таке ж відношення до робочої сили мігрантів спостерігалося і на початку 

ХХІ століття, про що свідчать наступні дані: на французьких автозаводах 

працювало приблизно 30% робітників, що приїхали з інших держав, а чверть 

будівельників в цій країні також є мігрантами. На бельгійських шахтах майже 

половина працівників – мігранти. Статистичні дані говорять про те, що 

протягом десяти років, починаючи з 2000 р. обсяг ВВП Європейського Союзу 

виріс на 30 млрд. дол. США. Лише в одній Великобританії протягом 

зазначеного періоду чистий прибуток в галузях народного господарства країни 

досягнув 22.1 млрд. фунтів стерлінгів, і це завдяки приїжджим працівникам. 

Аналітики наголошують на тому, що ВВП таких країн як Великобританія, 

Німеччина та Франція майже на десяту частину формується за рахунок праці 

трудових мігрантів. Це є вагомий показник, який впливає на усі сфери 

життєдіяльності суспільства, зокрема, на виплату пенсій, адже на пенсійне 

забезпечення в країнах Євросоюзу у цілому вже витрачають приблизно 7,1% 

ВВП [100].  

Цілком зрозуміло, що така інформація не є повною, адже об’єктивно 

оцінити внесок мігрантів в економіку усіх держав-членів європейської 

спільноти дуже важко. Робітники із інших країн працюють практично в усіх 

галузях народногосподарського комплексу – догляд за дітьми та пенсіонерами, 

сільське господарство, будівництво, надання послуг, транспорт- перелік сфер 

діяльності мігрантів в Європейському Союзі є дуже великим. 

Така ситуація свідчить про те, що залучення мігрантів до процесів, які 

відбуваються в економіці держав Європи, не було випадковим явищем, а чітко 

спланованим процесом, спрямованим на розвиток європейського суспільства. 

Навіть той факт, що нормативно-правова база Євросоюзу не сприяла 

легальному працевлаштування, все одно нелегали стали невід’ємною часткою 

суб’єктів на європейському ринку праці. Таким чином можна вести мову про 

інтеграцію найбільшої частки іноземців у ринок праці Європи порівняно із 

суспільними формаціями у світі. 
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Причинами цього явища можна назвати в першу чергу старіння самої 

європейської нації. Перейняття сучасних тенденцій, де більшість сімей не має 

дітей або має максимум одну дитину, поширення руху «childfree», який 

популяризує життя без дітей, а також відсутність розуміння чи потреби 

створення сім’ї загалом, стало звичним для європейців. Відповідно до цього в 

останні роки та навіть десятиліття спостерігалося значне скорочення числа 

народжуваності в країнах Європи, а сам приріст населення там коливається біля 

одиниці або ж часто взагалі від’ємний.  

При збереженні поточного рівня народжуваності та без урахування 

імміграції населення Європейського Союзу, як прогнозують вчені, на 

європейському континенті до 2050 р. буде спостерігати значне скорочення 

населення, і це скорочення буде рівним кількості жителів, які сьогодні 

мешкають в Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Польщі та Німеччини разом. 

Востаннє таке скорочення європейського населення спостерігалося тільки під 

час епідемії чуми в 1347-1352рр [100].  

Закономірно, що скорочення населення призвело до зниження рівня 

пропозиції на європейському ринку праці. У свою чергу, таке зниження не 

може не відобразитися на рівні ВВП, який невпинно знижується внаслідок 

таких негативних тенденції і тягне за собою зниження життєвого рівня 

населення. Зважаючи на це, керівництво багатьох європейських держав 

вирішило дати можливість мігрантам, які працювали нелегально або 

напівлегально, працювати в рамках правового поля. 

Як свідчать дані статистики, на працевлаштування в країнах ЄС в 

основному претендують особи найбільш працездатного віку, готові працювати 

за значно нижчу оплату своєї праці, до того ж з довше та з більшою 

інтенсивністю. Крім того, мігранти в переважній більшості не користуються 

соціальними благами, на відміну від корінного населення. Тому міграція стала 

справжнім виходом із критичної ситуації, яка склалася як в економіці 

європейських країн, так і в демографічній сфері. Підраховано, що на території 
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ЄС працювало близько 70-75 млн. працівників – вихідців з інших країн, 

більшість з яких – нелегали. 

Ці факти пояснюють причину млявого перешкоджання керівництвом 

розвинутих європейських країн в’їзду на їх територію нелегальних працівників. 

Так, на території Німеччини напівлегально працювали турецькі та курдські 

робітники, Великобританії – громадяни Пакистану та Індії, Франції – вихідці з 

Алжиру.  Не враховуючи значну кількість біженців, яка щороку прибувала на 

території. Європейського Союзу, щороку кордони країн європейського 

об’єднання незаконно перетинали близько 500 тис. осіб, що прагнули знайти 

собі роботу. Таким чином, визначити точну кількість нелегальних мігрантів на 

території Євросоюзу практично неможливо [100].  

Проте надмірне «захоплення» використанням праці нелегальних 

мігрантів призвело до негативних наслідків, оскільки ці особи почали 

загрожувати корінному населенню країн Євросоюзу. Зокрема, мова йде як про 

національну безпеку окремих держав, так і про безпеку громадян європейських 

держав, які могли стати об’єктом нападу з боку агресивно настроєних 

мусульман. 

Слід відмітити негативний вплив бюрократії, яка існувала в апараті 

владних органів Європейського Союзу. Так, діяльність керівництва Євросоюзу 

часто була формальною, через що в багатьох випадках досить важко було 

здійснити об’єктивну оцінку подій, які відбувалися в міграційній сфері. Через 

це владна вертикаль не змогла вирішити усіх питань, пов’язаних з трудовою 

міграцією на території Європи та проблемами безпеки європейського 

суспільства. 

Отже, питання трудової міграції сьогодні в ЄС все ще є невирішеним, а 

проблема – гострою та критичною. Можна цілком впевнено стверджувати, що 

однією з основних причин цього є відсутність політичної волі та недосконала 

політика в міграційній сфері, внаслідок чого іммігранти не є суб’єктами 

європейського трудового права. Але останні події, які відбувалися в останні 

роки в Європейському Союзі та за його межами і які мають відношення до того, 
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що тисячі переселенців з близькосхідних регіонів прагнуть поселитися в 

Європі, свідчать про те, що на загальноєвропейському рівні потрібні рішучі 

заходи, які стосуються безпеки європейського населення і збереження соціуму 

від зовнішніх загроз. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В основі міграційних тенденцій сучасного світу лежить поняття 

«біженець», яким Конвенція ООН про статус біженців ще у 1951 році 

визначила суб’єктів, що перебувають на території за межами постійного місця 

проживання через те, що вони наражаються на небезпеку стати об’єктом 

переслідування внаслідок своєї приналежності до соціальних груп або через 

свою національність, релігійні погляди чи расу і внаслідок цього не можуть чи 

не бажають повернутися на свою батьківщину чи скористатися захистом на її 

території. Це визначення стало основоположним, хоча було протрактовано ще 

більше ніж півстоліття назад. 

Міграційні тенденції біженців мають характерні риси: до ЄС прямують 

сотні тисяч людей з країн Близького Сходу, в яких спостерігаються збройні 

сутички та конфлікти, нестабільна політична чи економічна ситуація тощо. 

Міграційна криза стала явищем, яке наданий час найбільше турбує як громадян, 

так і керівництво Євросоюзу. 

Основними причинами цього явища можна назвати наступні: відсутність 

у значної кількості громадян можливостей для того, щоб знайти роботу в себе 

на батьківщині; нестабільність економічних систем в більшості країн 

близькосхідного регіону; висока ймовірність голодної смерті та зубожіння; 

прагнення отримати освіту європейського рівня; соціальна нерівність в країнах-

донорах біженців; збільшення кількості природних катастроф та катаклізмів, 

які почастішали на території східних країн; висока ймовірність опинитися в 

епіцентрі воєнних дій. 
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Незважаючи на намагання окремих країн розв’язати самотужки 

міграційну проблему, необхідні консолідовані зусилля усіх членів ЄС по 

основних моментах у сфері міграційної політики. В першу чергу мова йде про 

потребу затвердження загального бюджету, з якого будуть виділятися кошти на 

вирішення «міграційного питання». Потрібно проводити переговори зі США 

заради зміни їхньої зовнішньої політики стосовно країн, де періодично 

виникають серйозні збройні конфлікти. Також Європейському Союзу важливо 

мати визначену середньострокову та довгострокову стратегію, яка повинна 

передбачати чіткі дії європейців на короткострокову та середньострокову 

перспективу з тим, щоб керівництво могло прогнозувати тенденції міграційних 

потоків на своїй території на короткострокову та довгострокову перспективу і 

відповідно до цього приймати виважені рішення у вигляді нормативно-правової 

бази. 

Трудова міграція в рамках вирішення міграційної проблеми є актуальним 

питанням. Короткий огляд нормативної бази, яка стосувалася трудової міграції 

в Європейському Союзі, засвідчив, що у співтоваристві протягом усієї історії 

його існування було прийнято значну кількість директив, правил, протоколів, 

конвенцій та угод, покликаних врегульовувати трудові відносини мігрантів і 

відносини, які виникають між ними та державою і роботодавцями. Однак 

проблема використання нелегальної робочої сили була і залишається гострою і 

такою, що потребує вирішення. 
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РОЗДІЛ 3 

СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З КРАЇНАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО 

ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ МІГРАЦІЇ 

 

3.1. Розвиток співробітництва Європейського Союзу з країнами 

Середземноморського партнерства 

 

Протягом існування Євросоюзу зовнішня політика цього об’єднання 

формувалася під впливом різних чинників і скеровувалася на те, щоб 

забезпечити здійснення наступних завдань: підвищення інноваційності 

економіки, залучення капіталовкладень, збільшення обсягів товарообороту 

тощо. Держави, які належать до Середземноморського партнерства, є об’єктом 

зацікавлення Європейського Союзу, оскільки з цих територій на європейський 

континент прагне потрапити значна кількість біженців. Ця проблема набуває 

щораз більшої ваги, тому керівництво Євросоюзу загострює на ній щораз 

більше уваги через потребу врегулювання спірних питань та покращення 

взаємодії європейських країн із країнами Середземноморського партнерства 

щодо міграційних питань. 

Варто відмітити, що стосунки Європи із країнами Середземномор’я 

активізувалися ще в половині ХХ століття. Так, норми прийнятого у 1957 р. 

Римського договору визначали, що до асоціації з Європейським Економічним 

Співтовариством вступили території, які рахувалися колоніями країн-учасниць 

ЄС. А вже через декілька років процес їх деколонізації дав підставу вести мову 

про взаємодію незалежних держав із Європейським Союзом. 

В сучасних умовах можна стверджувати, що держави-члени 

Середземномор’я стали одними із основних партнерів європейської спільноти, і 

така взаємодія обумовлена наступними чинниками: 

- і у європейських країн, і у країн, які розташовані на південних берегах 

Середземного моря, є спільна історія та культурні взаємовідносини, які 

формувалися століттями; 
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- територіальне розташування Європи та країн Середземномор’я 

свідчить про об’єктивність та невідворотність існування взаємовідносин між 

цими країнами; 

- міграційні тенденції останніх років зумовлюють невідворотну 

співпрацю між європейським континентом та країнами Середземноморського 

партнерства. 

Основними чинниками, які посилили активізацію співробітництва у 

напрямі Євро-Середземноморського партнерства в минулому столітті, стали 

наступні: 

1) виходячи із потреби розширення своїх економічних та політичних 

горизонтів ЄС об’єднання об’єктивно потребує нових партнерів для 

взаємодії; 

2) Європа прагнула поглибити співпрацю з країнами Північної Африки 

через те, щоб отримати доступ до природних, трудових та інших 

ресурсів; 

3) в цілях посилення безпеки європейських держав їх лідери поставили 

курс на поглиблення взаємодії із регіоном Північної Африки. 

Нові відносини між цими європейським та північноафриканським 

регіонами були започатковані ще в 1995 році на Барселонській конференції, де 

було започатковано основи сучасного Середземноморського партнерства. На 

цій зустрічі були присутні, крім Албанії та колишньої Югославії, усі 

європейські країни, а також північноафриканські країни, крім Лівії. Зокрема, до 

підписання Барселонській декларації долучилися такі країни як Палестинська 

національна автономія, Туреччина, Туніс, Сирія, Марокко, Мальта, Ліван, Кіпр, 

Йорданія, Ізраїль, Єгипет та Алжир, а також країни-члени Європейського 

Союзу. Через деякий час до угрупування доєдналися Кіпр та Мальта,  а також 

Мавританія і Албанія. 

На конференції було визначено основні засади взаємодії держав в 

контексті Середземноморського партнерства: 
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- взаємодія в безпековій площині, яка регламентувала принципи 

мирного вирішення конфліктних ситуацій  та контроль озброєння 

учасниць; 

- співпраця країн в політичній сфері; 

- розвиток торгівлі та економічних стосунків між країнами, належними 

до двох регіонів; 

- співробітництво в культурній та соціальній сферах [101]. 

Разом з тим, Барселонська декларація визначала такі завдання 

багатостороннього партнерства: 

1) на основі визнання прав людини, демократії та верховенства закону 

проведення конструктивного безпекового та політичного діалогу, направленого 

на формування спільної зони стабільності та миру; 

2) партнерство на основі фінансових і економічних відносин в 

контексті формування зони вільної торгівлі в напрямі сталого соціально-

економічного розвитку держав; 

3) взаємодія в гуманітарній, культурній та соціальній площинах, яка 

спрямована на релігійне та культурне взаєморозуміння та обмін досвідом в 

межах громадянського суспільства [109]. 

Завдяки Барселонській декларації вдалося досягти певного економічного 

прогресу, а також результатів, які проявилися наступним чином: 

- сформувалася система взаємодії, в основі якої лягла комплексність, 

багатовекторність та універсальність співпраці між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом; 

- активізація міжрегіональної торгівлі та зростання її обсягів; 

- зміна формату взаємовідносин між країнами – учасницями співпраці у 

напрямі підвищення їх гнучкості у процесі прийняття ключових 

економічних і політичних рішень; 

- підвищення життєвого рівня населення країн Середземномор’я за 

рахунок збільшення рівня інвестицій з Європейського Союзу; 

Отже, умови Барселонської декларації засвідчували здійснення 
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співробітництва в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах 

між країнами на взаємовигідних умовах. Але практична реалізація цих 

напрямів була складною, оскільки в країнах Середземноморського партнерства 

спостерігалася політична нестабільність та небажання співпраці, пропонованої 

ЄС, незбалансованість торговельних відносин між сторонами тощо.  

Зокрема, можна згадати основні проблеми, з якими зіштовхнулися країни 

Середземноморського партнерства та ЄС у процесі реалізації положень 

Барселонської декларації: 

- мирний процес, політична стабільність та врегулювання конфліктів на 

Близькому Сході не досягали того рівня, який очікувався внаслідок 

підписання зазначеного документа; 

- усі програми в рамках Барселонської декларації – інноваційні, 

економічні, культурні – не отримували належного фінансування; 

- домінування позиції Європейського Союзу у стосунках між країнами 

Середземноморського партнерства та Європою, що, у свою чергу, не 

повністю враховувало інтереси середземноморських партнерів; 

- існування асиметрії у стосунках ЄС та країн Середземномор’я, що 

проявлялося у низькій активності середземноморських партнерів та 

незгоді багатьох європейських країн вирішувати проблеми учасників 

співпраці; 

- збереження низької інвестиційної привабливості середземноморського 

регіону та небажання європейців підвищувати приплив інвестиційних 

ресурсів до країн Середземноморського партнерства. 

Ці та інші проблеми стали джерелом багатьох непорозумінь, які партери 

намагалися залагоджувати в майбутньому. Проте їх неврегульованість стала 

вагомим поштовхом до того, що неконтрольовані хвилі нелегальних мігрантів з 

цього регіону згодом заповнили практично весь європейський простір.  

У 2004 році було проголошено Євросоюзом наміри здійснювати Єдину 

політику сусідства (ЄПС), оскільки спостерігалося збільшення кількості східних 

країн, з якими хотів співпрацювати Європейський Союз. Можна стверджувати, 
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що ЄС бачить потребу здійснювати діяльність, спрямовану як на підтримання 

старих форматів взаємодії з країнами Середземноморського партнерства, які 

були визначені Барселонською декларацією, так і на розвиток нових 

взаємовідносин, які визначалися Єдиною політикою партнерства. Іншими 

словами, на цьому етапі європейське керівництво усвідомило необхідність 

адаптації існуючих угод про співпрацю до нових викликів та реалій, які 

диктувало суспільство. 

До ЄПС мали входити 16 держав, одним із учасників якої мала стати 

Україна, п’ять країн колишнього Радянського Союзу та десять країн південно-

середземноморського регіону. На цьому етапі було відмічено початок діалогу 

щодо вільного переміщення фінансових та людських ресурсів, що лягло в основі 

впровадження в життя положень міграційної політики між східним та 

європейським регіонами. 

ЄПС була покликана доповнювати і поглиблювати Барселонський процес 

і такі його інструментарії, як Угоди про Євро-Середземноморську Асоціацію та 

загальну стратегію. Вона має такі ж самі цілі, як і Євро-Середземноморське 

Партнерство та базується на ньому. Різниця полягає у тому, що ЄПС 

передбачала глибше та конкретизованіше партнерство з кожною країною через 

прийняття відповідного Плану дій. Цей план ухвалювався на двосторонній 

основі й містив чіткій перелік зобов’язань щодо реформ у різних сферах, 

починаючи від прав особи, свободи, демократії, верховенства закону, 

закінчуючи питаннями фіскальних та секторальних реформ. ЄПС передбачала, 

що кожний такий план дій має диференційований характер. Він відбиває ті 

проблеми, які має кожна окрема країна, а також специфіку відносин між 

конкретною країною та Євросоюзом [119]. Тому План дій ЄС з Марокко не 

тотожній, наприклад, Плану дій ЄС з Тунісом. 

В Комюніке Європейської комісії у зв’язку із впровадженням ЄПС були 

визначені нові принципи, на яких мала основуватися співпраця між Європою 

та країнами Середземноморського партнерства. Метою цієї взаємодії 

визначалося формування ланцюга країн, дружно налаштованих до співпраці з 
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Європейським Союзом, і цей ланцюг мав охоплювати держави, починаючи від 

Марокко, південь та схід Середземноморського партнерства і прямувати до 

Російської Федерації. Норми документу визначали, що Євросоюз повинен був 

ділитися з цими країнами всім. Винятком мало бути лише членство в 

європейських інститутах. Кінцевою метою довгострокового характеру мало 

бути поширення ключових свобод, на яких базується ЄС – свобода руху 

капіталу, осіб, послуг та товарів [112]. 

Також в повідомленні Євросоюзу йшла мова про інструменти та елементи 

ЄПС, а також про головні завдання політики, які полягали в тому, щоб отримати 

спільні результати на основі більш обґрунтованого використання існуючих 

інструментів партнерства. У зв’язку із цим дослідники справедливо відмітили, 

що ЄПС можна було розглядати як «спробу стандартизації двосторонніх 

відносин між Брюсселем і сусідніми країнами» [78].  

У 2005 році у Євросоюзі відбулися заходи, що були присвячені десятій 

річниці Барселонської конференції, на якій було започатковано  

Середземноморське партнерство в новому форматі. Зокрема, в кінці травня в 

Люксембурзі відбулася конференція, на якій були присутні міністри 

закордонних справ країн, які були учасниками Барселонського процесу. Цей 

захід був присвячений аналізу сучасної ситуації у сфері взаємодії держав-

учасниць партнерства.  

Так, присутні на люксембурзькій конференції визнали, що Барселонська 

декларація дала новий поштовх до взаємодії Європейського Союзу та країн 

Середземномор’я та дозволила унікалізувати таку співпрацю. Проте для 

покращення ситуації в африканських країнах, поглиблення взаємовигідних 

відносин потрібно ще багато зробити, визнали присутні. 

Загалом, основними досягненнями цього періоду розвитку взаємодії ЄС та 

країн Середземномор’я можна визнати наступні: 

- активізація обговорення проблем, які існували на Близькому Сході, у 

напрямі пришвидшення вирішення конфліктів, які там існували; 

- збільшення обсягів фінансування програм співпраці між регіонами; 



104 

 

- розширення горизонтів співробітництва між країнами, які 

основувалися на врахування їх потенціалу та можливості модернізації 

економічних систем; 

- активізація торговельних відносин між учасниками. 

Разом з тим, не вдалося уникнути проблем, зокрема, таких як: 

- неповне врахування особливостей  розвитку країн-партнерів; 

- неврегулювання питання щодо вільного переміщення трудових 

ресурсів та капіталу, що в подальшому призведе до поглиблення 

проблеми нелегальної міграції; 

- низький рівень реформ в сільському господарстві країн 

Середземноморського партнерства, а також невелика зацікавленість 

Європи в таких реформуваннях; 

- нерівномірна лібералізація торговельних відносин. 

Загалом, треба відмітити, що в рамках Єдиної політики сусідства вдалося 

визначити стратегічні напрями та завдання взаємодії між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом та сформувати 

нові підходи та інструменти розвитку цих стосунків. Єдину політику сусідства 

можна розглядати як більш високий та організований рівень взаємовідносин між 

країнами-учасницями співпраці та механізм покращення економічного 

партнерства між ними. 

В той час стосунки між країнами Середземномор’я та Євросоюзом 

почали будуватися на основі принципу диференціації. Це означало, що 

незважаючи на велику кількість країн-учасниць, кожна з них мала свої 

унікальні властивості, які враховувалися в процесі взаємодії сторін. Кожна 

держава могла самостійно визначати ступінь своєї участі у співробітництві. 

2008 рік став надзвичайно важливим роком стосовно здійснення 

відносин у сфері Середземноморського партнерства. Співробітництво 

Європейського Союзу та країн Середземномор’я, на думку керівництва 

європейських держав, супроводжувалося труднощами своєї реалізації, через це 

воно потребувало додаткових імпульсів для того, щоб така взаємодія була 



105 

 

успішною. Саме тоді і піднялося питання впровадження в життя політики 

відбіркової імміграції в контексті потреби активізації співпраці між сторонами. 

Перезапуск взаємовідносин між сторонами характеризувався тим, що в 

його основі лежала велика підготовча робота. В її процесі було здійснено 

багато домовленостей, налагоджено низку партнерських угод, внесено немало 

коректив – все це було реалізовано для того, щоб активізувати економічні 

проекти.  

Основними особливостями даного періоду, які збереглися і до сьогодні,  

були наступні: 

• незважаючи на більш ніж десятилітню історію взаємовідносин 

Євросоюзу та країн Середземномор’я, в цих стосунках спостерігається 

відсутність єдиної мети розвитку учасників співробітництва; 

• активна позиція щодо взаємодії лише декількох європейських 

держав, в той час як інші члени ЄС відігравали достатньо пасивну роль; 

• невизначеність чітких цілей співпраці визначала відсутність нових 

підходів до взаємодії учасників, що, у свою чергу, вело до дублювань у розробці 

концепцій та напрямів співробітництва; 

• прагнення низки північноафриканських країн розвивати 

взаємовідносини з ЄС у напрямі, вигідному лише їм; 

• існування зловживань сторін щодо перерозподілу фінансових 

ресурсів. 

Ці та інші особливості існую і сьогодні. Незважаючи на те, що Євросоюз 

дав поштовх та можливість існування співпраці між Європою та країнами 

Середземномор’я у напрямі підвищення її  ефективності, все ж на даний час 

існує низка протиріч між сторонами політичного, економічного та культурного 

характеру. Це призводить до виникнення нових проблем та питань, які 

потребують вирішення з огляду на нові виклики, які щораз виникають в 

сучасному суспільстві. Одним із таких невирішених питань, яке постійно 

загострюється, і є проблема нелегальної міграції та потреба посилення 

контролю на європейських кордонах 
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Міграційне питання стало причиною неузгодження вектора взаємодії між 

Європейським Союзом та країнами Середземномор’я. Не дивлячись на той факт, 

що імміграційне питання мало лягти в основі Паризької декларації, 

представники країн-учасниць так і не домовилися щодо розробки напрямів 

врегулювання міграційного питання.  

Ця проблема потребує вирішення і в сучасних умовах. Жителі 

північноафриканського регіону переконані, що в європейських країнах мають 

велике упередження до арабів та мусульман. В свою чергу, європейське 

населення має несприйняття до мігрантів з близькосхідного регіону та країн 

Африки і особливо ці тенденції стали помітними останнім часом протягом 

періоду, коли нелегальні мігранти з близькосхідних країн заселили території 

європейських держав. 

Загалом, треба визнати, що співпраця країн Середземноморського 

партнерства та Європейського Союзу в сфері міграції має як переваги, так і 

недоліки, що детально показано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Переваги та недоліки взаємодії країн Середземномор’я  

та Європейського Союзу у сфері міграції* 

Переваги Недоліки 
Співробітництво між сторонами на 
основі функціонування сучасних 
управлінських структур 

Невирішеність міграційної проблеми 
через територіальні суперечності 
сторін 

Регулювання міграційних процесів та 
вирішення проблем у цій сфері стало 
поштовхом до подальшої взаємодії 
між країнами-членами глобальних 
спільнот 

Існування диктаторських та 
авторитарних режимів в країнах 
Середземномор’я, що ускладнює 
цивілізований процес вирішення 
міграційного питання 

Активізація транскордонної співпраці 
між регіонами 

Нерівномірний економічний та 
політичний розвиток регіонів 

Посилення уваги до регіональних та 
міждержавних міграційних проектів та 
збільшення їх фінансування 

Наявність збройних конфліктів на 
території країн Середземномор’я, що 
посилює міграційну проблему та 
посилює потоки нелегалів до Європи 

*Джерело: власні узагальнення 
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Зокрема, одним із найбільш глобальних недоліків неврегульованої 

співпраці Євросоюзу та країн Середземномор’я є невирішеність міграційного 

питання. Поширення нелегальних мігрантів зі східного регіону та, зокрема, 

країн Середземномор’я, на європейському континенті, набирає нечуваних 

обертів.  

Можна виділити наступні причини цього явища: 

- здійснювана у Європі багаторічна політика у сфері міграційних потоків 

свідчить про те, що уряди європейських держав вичерпали свій потенціал і 

недооцінили можливість проникнення масової кількості біженців на свої 

території. Це зумовило послаблення прикордонного контролю в багатьох 

країнах і, як наслідок, наплив великої кількості іноземців, які скористалися 

внутрішнім розбратом всередині Європейського Союзу; 

- відсутність кордонів між країнами Євросоюзу дали поштовх до 

безпрецедентної  міграції всередині цієї організаційної структури. Адже 

нелегали, які потрапили до однієї із європейських країн, безперешкодно 

проникають до іншої. Це є свідченням неготовності сучасного суспільства, 

навіть високорозвинутого, сформувати єдине політичне тіло зі спільними 

соціально-економічними взаємодіями, яке буде ефективно протистояти 

зовнішнім викликам; 

- загальна територія прикордонних зон, яку необхідно охороняти від 

напливу нелегальних біженців, значно перевищує можливості європейських 

країн. Так, народи, нації та держави-члени ЄС мають 11,000 км зовнішніх 

сухопутних кордонів та більш ніж 65,000 км – водних. Міграційні напливи 

висвітлюють гарячі точки Європейського Союзу: держави, що межують з 

центральною та східною частиною Середземного моря (Італія, острів Мальта, 

Греція, Кіпр), держави Південного Сходу Європи (Болгарія, Румунія) та 

Центральної Європи [55]; 

- існування в Європі принципу «сам за себе» передбачає те, що в багатьох 

випадках країни, які є найбільш «гарячими» точками проникнення нелегалів 

залишаються зі своїми проблемами сам на сам, а загальноєвропейське 
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керівництво починає вирішувати проблеми нелегальної міграції лише тоді, коли 

вони набувають глобального масштабу. Хоча якщо би нагальні питання 

оперативно вирішувалися в рамках тісної взаємодії між усіма державами 

Євросоюзу, то результат у сфері боротьби з поширенням нелегалів-біженців по 

всій Європі був би набагато вищим. 

Треба визнати, що міграційна криза стала загрозою для основного права 

демократичного суспільства – права осіб вільно пересуватися по території 

Європейського Союзу. 

Виходячи із особливостей розвитку співробітництва між країнами 

Середземноморського партнерства та Європейським Союзом, можна 

розглянути основні напрями подальшої взаємодії у сфері вирішення 

міграційних проблем. Зокрема, мова йде про: 

- реалізацію програм цивілізованого зближення середземноморських та 

європейських країн у напрямі вирішення спільних проблем, зокрема міграційних; 

- спільний аналіз проблем, які існують в сфері міграції, та пошук шляхів 

їх вирішення; 

- демократизацію сучасного суспільства шляхом зменшення потоків 

нелегальних мігрантів; 

- реалізацію вільного переміщення капіталу, людей та товарів і послуг, 

що дасть змогу розвитку цивілізованих ринкових відносин та прогресивного 

поступу країн-учасниць співпраці. 

Основним партнером, з яким взаємодіє Європейський Союз стосовно 

протидії міграційній кризі, є Туреччина. В цій країні є майже 3 млн. біженців із 

Сирії і з цієї країни прямує маршрут найінтенсивнішого насичення мігрантами, 

які прямують до європейських держав. В 2015 р. між Туреччиною та 

Євросоюзом була укладена угода про співробітництво щодо припинення 

нелегальної міграції і  отримання допомоги вихідцями із Сирії. Було домовлено 

про фінансову допомогу турецькій стороні в розмірі 3 млрд. євро, а також 

продовжилися перемовини про те, щоб Туреччина змогла отримати безвізовий 

режим і вступити в ЄС. 
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В результаті досягнутих домовленостей було домовлено про те, що всі 

мігранти, які прибули до Євросоюзу з Туреччини, повинні бути повернені на 

батьківщину. В той же час Європейське співтовариство взяло на себе 

зобов’язання переселити на свою територію одного мігранта із Сирії замість 

однієї особи, прийнятої турецькою стороною і яка отримала притулок на 

території Туреччини [109].  

Як висновок, можна зазначити, що Євросоюз та країни 

Середземноморського партнерства мають доволі значні напрацювання в 

контексті спільної співпраці. Культурні цінності, історичні корені, природно-

територіальні особливості, які є спільними для країн, взаємодія в політичній та 

економічній сферах лягли в основу тісніших взаємовідносин між сторонами. 

Відповідно, це пояснює той факт, що велика кількість нелегалів сподівається 

знайти на території європейських держав місце для проживання, 

працевлаштування та порятунку від переслідувань, вбачаючи в цьому єдиний 

вихід із ситуації, що склалася. 

В результаті Європейський Союз шукає собі однодумців серед країн 

Середземномор’я – Лівію, яка видається європейському керівництву надійним 

партнером. Таким чином, можна визнати, що найбільш нагальним питанням 

для ЄС на даний час є потреба врегулювання міграційної кризи та вироблення 

спільних шляхів боротьби з нелегалами із своїми партнерами. З цією метою 

лідери європейської спільноти прагнуть посилити контроль кордонів для того, 

щоб зменшити негативний вплив на зовнішню політику та внутрішні справи 

європейського суспільства. 

 

 

3.2. Напрями взаємодії сторін в питанні захисту південних кордонів ЄС та 

вирішенні проблем нелегальної міграції 

 

Європейський Союз має значні проблеми, які стосуються значного 

напливу біженців з африканських країн, які нелегально перетинають кордони 
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європейського континенту, що останніми роками почало завдавати неабиякого 

клопоту керівництву держав Євросоюзу. Мігранти постійно перетинають 

кордони, порушуючи таким чином європейське законодавство, і збурюють 

суспільство, навіть незважаючи на прийняття європейською стороною дедалі 

жорсткіших заходів до них. 

У зв’язку із цим виникає нагальна потреба у розробці та впровадженні в 

життя єдиних підходів стосовно врегулювання проблеми нелегальної міграції 

шляхом посиленого контролю та захисту кордонів європейської інтеграційної 

структури. Адже ті заходи, які здійснювалися урядами окремих європейських 

держав, не можуть мати ефекту на глобальному рівні, оскільки жодна країна не 

в змозі справитися з викликами міграції самотужки, в ізоляції від своїх сусідів, 

яким доводиться мати справу з подібними проблемами. Тому єдино 

правильним рішенням для Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку є 

потреба розробки спільної міграційної політики на загальноєвропейському 

рівні. 

В останні роки кількість шукачів притулку і загалом кількість нелегальних 

мігрантів, що прямували до європейських країн і прагнули перетнути 

європейські кордони, зростали небаченими темпами (рис. 3.1). 

 
 

Рис. 3.1. Кількість осіб, яких затримано, коли ті прагнули нелегально 

перетнути кордон, та кількість клопотань про притулок у країнах 

Європейського  Союзу, тис. осіб* 

*Джерело: [50] 
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Новоприбулі в основному послуговувалися морським шляхом – так, 

середземноморськими шляхами в Європу прибуло приблизно 97% мігрантів, в 

той час як частка тих, хто скористався сухопутними маршрутами, була 

незначною. Загалом, міграційні шляхи можна умовно розділити на три 

коридори (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Основні шляхи, якими прямують мігранти до Європи* 

№ 
п/п 

Коридори Країни 

1 Західносередземноморський коридор Через Алжир і Марокко – в Іспанію 
2 Східносередземноморський коридор З Туреччини – в Грецію 

3 
Центральносередземноморський 
коридор 

З Еритреї, Нігерії, Сомалі, Лівії – в 
Італію 

*Джерело: [117]  

Отже, як показує інформація, розміщена в табл. 3.2, існує три основних 

коридори, через які мігранти долають європейські кордони. Переважна 

більшість іммігрантів дістається Європи морем. 

Першим коридором скористалася незначна частка біженців, значно 

популярнішим серед втікачів є другий, хоча він є набагато небезпечнішим через 

великий ризик загинути в морських хвилях. Лише в 2015 році загинуло 2 889 

осіб, які вирішили шукати кращої долі в Євросоюзі. Проте послуговуючись 

центрально-середземноморським коридором, біженці розраховують потрапити 

в такі благополучні країни як Німеччина та Швеція, рухаючись через 

Австрійські території. 

Найбезпечнішим та найпростішим маршрутом вважається східно-

середземноморський коридор, який можна подолати морським та сухопутним 

шляхами. Ним користаються іракці та сирійці, які втікають від збройних 

конфліктів у себе на батьківщині. Більшість прибулих через Грецію прямують 

суходолом через країни Західних Балкан до Швеції та Німеччини. Їхній 

маршрут пролягає через Угорщину чи Австрію, Сербію або Хорватію та 

Македонію, оминаючи Румунію та Болгарію. 
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Отже, «балканський» шлях, яким долають європейські кордони біженці, є 

найбільш популярним серед тих, хто прагне знайти щастя в Євросоюзі. Навіть 

незважаючи на те, що Європа постійно посилює контроль на сухопутних 

кордонах, цей маршрут є реальною альтернативою для нелегалів, адже морські 

шляхи для багатьох стають недосяжними. Так, Болгарію відділяє від Туреччини 

«антиміграційний вал» довжиною 30 км, Греція обладнала систему 

прикордонних укріплень, загальна відстань яких складає 12,5 км, а 

європейський анклав Сеута відділений від Марокко перегородкою з колючого 

дроту, довжина якої сягає 8 км. 

Значно довшим і небезпечнішим є центрально-середземноморський 

морський маршрут, який пролягає з Північної Африки до Італії. Аналітики 

підрахували, що починаючи з початку ХХІ століття в процесі перепливання 

Середземного моря потонули близько 26 тис. мігрантів, що становило 

приблизно 2% від загального обсягу тих осіб, які прагнули дістатися до 

європейських кордонів [118]. Лише в 2015 р. загинуло 3750 осіб і лише в січні  

2016 р. було відмічено 284 трагічні випадки [124]. Деяке зниження показника 

загиблих в наступних роках порівняно з 2015 р. пов’язано з тим, що в ЄС 

активізувалися операції щодо допомоги біженцям на морі і перемістився 

маршрут з 300 кілометрового протяжністю від Лівії до Італії і до 10-15 

кілометрового протяжністю від Туреччини до Греції, який до того ж вважався 

безпечнішим. 

В 2015 р. кількість осіб-нелегалів, які скористалися цим шляхом, трохи 

скоротилася порівняно з іншими шляхами, якими добираються нелегальні 

мігранти на територію Європи (рис. 3.2), що пов’язано із операціями  

об’єднаних європейських сил біля берегів Лівії. Ці операції були пов’язані із 

тим, щоб зменшити кількість нелегалів, які потрапляли на територію Європи 

через північно африканські країни. 
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Рис. 3.2. Кількість затримань в процесі намагання мігрантами 
порушити європейські кордони, тис. осіб* 

*Джерело: [50] 

 

Східноєвропейські країни більш жорстко реагують на ситуацію щодо 

нелегального перетину кордонів, ніж, скажімо, Німеччина. Так, Угорщина, до 

якої регулярно прибувають тисячі мігрантів, приймає рішучі заходи щодо 

повного закриття своїх кордонів, а в цій країні блокують приїзд біженців 

практично на вокзалах. Керівництво держави заявило про готовність побудови 

на кордоні з Сербією стіни довжиною 175 км, щоб вберегтися від 

неконтрольованої навали мігрантів.  

Різко посилює контроль на кордонах та прикордонних територія і 

Болгарія. Словаччина є більш толерантною до біженців, але готова приймати у 

себе лише осіб християнського віросповідання. А у Швейцарії націонал-

консервативна Швейцарська народна партія, що є найсильнішою партією в 

країні, вимагає залучити армію, щоб укріпити прикордонний режим і захистити 

державні кордони від нелегалів.  

Поряд із чисто фізичними спробами посилити контрольна кордонах 

Євросоюз намагався врегулювати ситуацію із нелегальним проникненням на 

свої території і адміністративними методами. Зокрема, мова йде про посилення 

координації щодо розселення біженців у європейських країнах відповідно до 

затверджених квот. Таке розселення мало відбуватися відповідно до 

домовленостей між Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців 

та приймаючою стороною в рамках Рекомендацій щодо розселення, які 

2011                  2012                  2013                  2014                  2015 
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передбачали квоту в 20 тисяч мігрантів протягом двох років. Детальніше 

інформацію про розподіл квот представлено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розрахунок квот розподілу біженців між країнами Євросоюзу (Європейський 

план переселення)* 

Країна Розмір квоти (з 20 000 осіб) Відсоток 
Австрія 444 2,22% 
Бельгія 490 2,45% 
Болгарія 216 1,08% 
Великобританія 2309 11,54% 
Греція 323 1,61% 
Данія 345 1,73% 
Естонія 326 1,63% 
Італія 1989 9,94% 
Іспанія 1549 7,75% 
Кіпр 69 0,34% 
Латвія 220 1,10% 
Литва 207 1,03% 
Люксембург 147 0,74% 
Мальта 121 0,60% 
Нідерланди 732 3,66% 
Німеччина 3086 15,43% 
Польща 962 4,81% 
Португалія 704 3,52% 
Румунія 657 3,29% 
Словаччина 319 1,60% 
Словенія 207 1,03% 
Угорщина 307 1,53% 
Фінляндія 293 1,46% 
Франція 2375 11,87% 
Хорватія 315 1,58% 
Чеська Республіка 525 2,63% 
Швеція 491 2,46% 

*Джерело: [91] 
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Для розрахунку квот взято такий самий підхід, що і для переміщення. 

Відповідно до цих розрахунків, при розселенні мігрантів також має діяти умова 

щодо п’ятирічної заборони осіб змінювати країну проживання.  

Проте на даний час не укладено жодної з таких угод, оскільки країни-

члени не можуть дійти порозуміння стосовно квот та їх розподілу, навіть 

незважаючи на те, що деякі держави навіть засвідчили свою готовність 

прийняти у себе більшу кількість біженців, ніж це було передбачено квотами.  

Незважаючи на багаточисленні заходи та прагнення уряді європейських 

держав посилити контроль на кордонах своїх територій, ситуація щодо 

нелегальної міграції залишається загрозливою, і причина в цьому криється у 

багаторічній практиці самих європейських країн використовувати послуги 

нелегалів для своїх власних інтересів. Треба сказати, що протягом багатьох 

років ситуація навколо нелегальних мігрантів у Європі створювалася штучно. 

Європейським роботодавцям було вигідно брати на роботу вихідців з країн 

Сходу, які не можуть офіційно працевлаштуватися. Цим робітникам платили 

набагато меншу заробітну плату порівняно з корінними мешканцями тієї чи 

іншої європейської держави. До того ж, нелегали мали і мають менше прав, 

вони не можуть поскаржитися на несумлінного працедавця і змушені 

перебувати «в тіні».  

Такий стан справ по інерції переноситься і на сьогоденні реалії. Проте в 

сучасних умовах геополітична ситуація на європейському континенті змінилася 

і те, що було прийнятним ще досить недавно, сьогодні може бути загрозою для 

спокою та добробуту населення і навіть для політичних систем окремих країн 

та Євросоюзу загалом.  

Так, нелегальна міграція створює значні загрози для приймаючої сторони 

практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Зокрема, мова йде про 

такі загрози: 

- переформатування демографічної структури населення за рахунок 

збільшення чисельності мусульман в Європі; 
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- виникнення значної кількості проблем соціального характеру, які є 

прямою дорогою до соціального вибуху, що може виникнути в будь-

який момент і стати джерелом серйозних сутичок і конфліктів на 

європейському континенті; 

- зміни територіального характеру в країнах-донорах мігрантів; 

- зниження конкурентоспроможності європейських ринків житла та праці, 

які стосуються місцевих жителів; 

- культурні та етнічні проблеми, які проявляються у нав’язуванні 

мігрантами місцевому населенню своїх звичок, шаблонів поведінки, 

вподобань та стереотипів, які зазвичай є неприйнятними для 

європейців; 

- підвищення рівня криміналізації та маргіналізації європейського 

суспільства, що становить пряму загрозу для терористичних проявів на 

території Європи. 

Ці та інші загрози спричинили різке загострення загальної міграційної 

ситуації в Європі. Нелегали-мусульмани долучилися до змін у релігійній, 

етнічній та національній сферах європейських суспільств, а їхні конфесії 

стають щораз сильнішими і поступово починають витісняти зі своїх ніш та 

сегментів звичаї та цінності, традиційні для католицьких та протестантських 

європейських країн. Спокій та стабільне життя європейців щораз частіше 

порушують радикальні прояви послідовників ісламізму, що може в недалекому 

майбутньому стати серйозною проблемою для безпеки та цілісності цілого 

Євросоюзу. 

Можливість інфільтрації бойовиків-ісламістів в середовище тих осіб, що 

мігрують з північноафриканських регіонів на європейську територію через 

Середземне море, є значною загрозою для європейського об’єднання. 

Відповідно до цього підвищується актуальність уніфікації нормативно-правової 

бази ЄС, яка стосується як охорони прикордонних територій, та і посилення 

контролю на них. Такі заходи повинні покращити пропускну систему на 
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кордонах та захистити зовнішні кордони від проникнення нелегалів до 

Євросоюзу. 

Одним із шляхів виходу із ситуації, що склалася в сфері нелегальної 

міграції, є необхідність посилення контролю на кордонах країн Європейського 

Союзу та їх захисту для того, щоб запобігати проникненню нелегалів на 

територію європейських держав. Це дасть змогу не лише зменшити потоки 

біженців до Європи, але й забезпечити керовану легальну імміграцію в 

інтересах поступального економічного розвитку європейського суспільства.  

Слід зауважити, що керівництвом країн-членів було здійснено певні кроки 

у напрямі вироблення спільної міграційної політики та запобігання нелегальній 

міграції шляхом встановлення загальних правових рамок в області 

імміграційної політики на основі висновків самітів у Тампере (1999) та Севільї 

(2002). Головною темою самітів була боротьба проти нелегальної імміграції.  

У 2004 р. в ЄС заснували Європейське агентство Frontex, покликане 

управляти співпрацею на зовнішніх кордонах, і загони швидкого 

прикордонного реагування, підпорядковані йому. До основних функцій 

агентства відносяться наступні: 

- навчання персоналу;  

- оцінка потенційних загроз та ризиків і прогноз ситуації щодо 

мігрантів;  

- координування патрулювання на зовнішньому кордоні;  

- допомога країнам-членам, які мають справу з масовим прибуттям 

переселенців та перерозподіл ресурсів [113]. 

Беручи до уваги функції, які належать до компетенції даного Агентства, 

найбільш важливою можна назвати оцінку ризиків, які можуть виникати на 

кордонах Європейського Союзу. Для цього у Агентстві функціонує підрозділ, 

основним завданням якого є стеження за ситуацією на кордонах та аналітичне 

забезпечення здійснення спільних операцій державами-учасницями, визначення 

показників руху мігрантів. 
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Ці дані потрапляють до Європарламенту, Ради та Комісії і на основі них 

приймаються відповідні нормативно-правові документи. В Агентстві також 

визначається, наскільки серйозною є ситуація на кордонах і які заходи потрібно 

приймати відповідно до цього.  

У 2008 році в Агентстві була запропонована дорожня карта, яка визначала 

поступовий розвиток Європейської системи контролю кордонів. Ця система 

була покликана діяти як механізм взаємодії між інституціями країн-членів 

Євросоюзу, відповідальними за прикордонний контроль, та Європейським 

агентством з управління оперативним співробітництвом на зовнішньому 

кордоні на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. Така взаємодія 

мала на меті: 

- посилювати внутрішню безпеку Європи шляхом запобігання 

злочинності на кордонах; 

- зменшувати кількість бажаючих нелегально перетнути європейські 

кордони; 

- зменшувати кількість постраждалих внаслідок перетину ними моря для 

того, щоб дістатися берегів Євросоюзу. 

Ця система передбачала обмін даними та взаємодію стосовно ситуації на 

східних сухопутних та південних морських кордонах Євросоюзу. Відповідно до 

цього держави-члени отримали можливість охороняти свої кордони, а Frontex – 

взаємодіяти на усіх рівнях співпраці з країнами-членами ЄС. Загалом, можна 

визначати, що ця система була спрямована в першу чергу на порятунок життя 

біженців, боротьбу з організованою злочинністю в міграційній сфері на 

міжнародному рівні, а також на запобігання незаконному перетину кордонів 

нелегалами. Завдяки роботі Агентства європейські держави отримали змогу 

мати достовірну та оперативну інформацію щодо ситуації на зовнішніх 

кордонах Європейського Союзу. У свою чергу керівництво європейських 

держав могло ефективно реагувати на усі надзвичайні ситуації та 

правопорушення, які відбувалися на прикордонних територіях у зв’язку із 

появою мігрантів [21].  
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Спеціальним нормативно-правовим документом - Шенгенським кодексом 

охорони кордону, затвердженому у 2006 році, - було визначено спільні для 

європейських країн правила контролю на зовнішньому кордоні [127]. Цей 

кодекс регламентував спрощений перетин кордону особами, які мали статус 

легального проживання в Європі. У свою чергу цим документом посилювалися 

жорсткі вимоги до біженців, які бажали чи уже здійснили нелегальний перетин 

кордонів європейських держав.   

Євросоюз постійно вдосконалює нормативно-правові акти, в яких 

регламентується перелік країн, мешканці яких повинні отримувати візи для 

в’їзду на територію європейського об’єднання. Так, на основі Регламенту 

Європейського Парламенту і Європейської Ради 810/2009 було запроваджено 

Візовий кодекс Європейського Союзу. Цей документ визначав умови та 

особливості видачі аеропортних віз транзитного та короткострокового 

характеру і став чинним 5 квітня 2010 р. Стосовно довгострокових віз, то в 

Кодексі зазначалося, що це питання повинні вирішувати безпосередньо 

держави-учасниці. Року [128]. 

У 2008 році було створено Візову інформаційну систему щодо 

оперативного обміну даними в сфері видачі шенгенських віз країнами-

учасницями [129]. Основною метою цієї системи стала перевірка візової історії 

тим осіб, які прибули з третіх країн, та здійснення контролю за використанням 

віз особами, які їх отримали при перетині кордонів. 

Поряд із створенням згаданих інституцій на рівні Євросоюзу було 

прийнято кілька директив, покликаних: врегульовувати діяльність перевізників 

та накладати санкції на тих, які нелегально транспортують біженців на 

територію Європи, а також контролювати аероперевізників стосовно їх 

зобов’язання надавати інформацію про пасажирів. Крім того, у 2008 році була 

прийнята Директива про спільні стандарти та процедури повернення 

нелегальних мігрантів [115], яка набула чинності у 2010 році. Норми цього 

документу повинні були сприяти добровільному поверненню нелегалів на 

батьківщину.  
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Проте треба сказати, що не завжди інституціям т директивам, покликаних 

захищати та контролювати кордони ЄС, вдавалося ефективно діяти в 

надзвичайних ситуаціях. Так, як вже згадувалося, у 2015 році значна кількість 

нелегалів потонула в Середземному морі. Загалом, за підрахунками Frontex, 

починаючи з 2015 р. кордони країн Європейського Союзу перетнуло понад 1,2 

млн. біженців з країн Середземномор’я та близькосхідних регіонів. А як 

свідчать дані Міжнародної організації з міграції, лише в 2015 р. (році, який 

відзначився найбільш масовим прибуттям мігрантів до ЄС) на європейську 

територію потрапило майже 907 тис. нелегальних осіб, зокрема, морем – майже 

880 тис. осіб. Лише в окремі дні з Туреччини до Греції прибувало майже 10 тис. 

нелегальних мігрантів. 

У 2016 р. спостерігався деякий спад активності мігрантів – в цьому році до 

Євросоюзу прибуло близько 350 тис. осіб, у яких не було належним чином 

оформленої документації, за словами глави Агентства Frontex Фабріса Леггері. 

Як він зазначив, через Туреччину та східну частину Середземномор’я до 

берегів Європейського Союзу дісталося майже 180 тис. осіб. У той же час 

майже така ж кількість нелегалів прибуло до Євросоюзу з Єгипту та з Лівії.  

Треба сказати, що домовленості між Євросоюзом та Туреччиною про 

обмін мігрантами сприяла зменшенню кількості нелегальних мігрантів з країн 

близькосхідного регіону. Разом з тим, за словами глави Frontex, зросла 

кількість мігрантів з північноафриканських країн майже на 30%. При цьому, як 

заявив Леггері, лише за рік, перепливаючи Середземне море, загинуло майже 5 

тис. біженців. З метою уникнення та мінімізації таких наслідків, як вважає 

Леггері, керівництву Європейського Союзу потрібно спрямувати свої зусилля 

на легалізацію шляхів прибуття мігрантів на європейську територію. Зокрема, 

цього можна досягти на основі введення квот [22].  

Слід підкреслити, що потоки мігрантів, що прибували до іспанських, 

французьких та італійських берегів через територію південного 

Середземномор’я є набагато меншими, ніж чисельність мігрантів, які 

потрапляють до Європи, зокрема, до Греції через Егейське море та Туреччину із 
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Сирії [51]. У 2016 р. кількість осіб, що прагнули потрапити на територію 

Євросоюзу, досягла максимуму і складала аж 107 тис. осіб. Можна 

констатувати, що це рекордний показник протягом останніх десяти років, 

відколи почалися обліковуватися дані щодо приїзду мігрантів до берегів 

Європейського Союзу. Масові міграційні переселення, особливо в 2015-2016 

рр., можна підтвердити яскравим прикладом: тільки у 2015 р. на території 

Німеччини кількість осіб, що прагнули отримати політичний притулок, 

становила 750 тисяч осіб [49]. 

Ситуація видається ще більш гострою та драматичною, якщо врахувати, 

що значний відсоток біженців складають діти, які часто втікають з батьківщини 

самі, без супроводу дорослих. Так, на території європейської спільноти 

протягом 2015 року було зареєстрували 88,3 тисячі дітей та неповнолітніх, які 

втікали з Афганістану та охопленої вогнем Сирії. Дітей віком 14-15 років 

припадало 29% (25 800 осіб). Решта – молодші 14 років. 51% дітей і підлітків 

були біженцями з Афганістану. Серед європейських країн, які стали найбільш 

популярними у прохачів притулку, стали Швеція, Німеччина, Угорщина та 

Австрія. 

Щодо новіших даних, то у травні 2017 року ще семеро осіб, що прагнули 

потрапити до Європи, потонули у Середземному морі. З-поміж майже 500 

нелегалів, які прагнули дістатися берегів Італії, сімох біженців не вдалося 

врятувати співробітникам місцевої берегової охорони. До рятувальних операцій 

були залучені волонтери, екіпажі приватних плавзасобів, співробітники 

берегової охорони. Більшість із тих, хто прагнули нелегально перетнути 

європейський кордон, були жителями африканських країн, розташованих 

південніше Сахари. 

Загалом, за п’ять місяців 2017 року, за даними Міжнародної організації з 

міграції, до італійських берегів прибуло майже 45 тис. Нелегалів з 

північноафриканського регіону, що на 40% більше, ніж у 2016 р. за такий самий 

період [7].  



122 

 

Отже, після чергової трагедії – загибелі людей на судні, яке плило до 

Європи від берегів Північної Африки – європейські посадовці змушені були по 

новому переглянути проблему контролю кордонів. 

Лідери Євросоюзу зрозуміли, що ситуація серйозна, оскільки 

неконтрольовані в’їзди такої кількості нелегальних осіб становили значну 

загрозу для європейського населення. Окремі європейські держави стали 

приймати заходи, якими обмежували в’їзд переселенців на свою територію, або 

стимулювати мігрантів в поверненні на батьківщину. Проте вони виявилися 

малодієвими, через це очільники урядів та глави держав ЄС прийняли рішення 

щодо спільних дій в зазначеному напрямі.  

Варто згадати заходи, які були здійснені з метою врегулювання ситуації, 

що склалася, та знизити потік мігрантів із середземноморського регіону та 

зміцнення оборони прикордонних територій. з країн Середземноморського 

партнерства та укріплення кордонів Європейського Союзу. Так, 23 квітня 2015 

року на саміті Європейської ради були визначено радикальні заходи, яким 

керівництво Європейського Союзу вирішило запобігати в'їзду нелегальних 

мігрантів, включаючи затоплення суден, що використовуються для перевезення 

мігрантів.  

А в листопаді 2015р. Єврокомісією була оприлюднена переглянута 

політика сусідства, на підставі якої визначався новий формат відносин 

європейського об’єднання сусідніми країнами (включаючи Україну). У 

взаємовідносинах Євросоюзу та його партнерів з’являється безпековий аспект, 

в якому основний акцент ставиться на боротьбу з нелегальними міграційними 

тенденціями [51]. 

Заходи, вжиті керівництвом Європейського Союзу у взаємодії із своїми 

партнерами, дали можливість скоротити число біженців, які перетинали 

європейські кордони зі сторони Східного Середземномор’я. Так, вже в 2016 р. 

на даному маршруті нелегальна міграція скоротилася на 72% у порівнянні з 

попереднім роком [43]. 

Європейці продовжували здійснювати активну протидію нелегальному 
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перетину біженцями своїх кордонів. Так, в лютому 2017 року на Мальті 

відбувся неформальний саміт європейських держав, де вони вирішили 

перекрити доступ мігрантів до європейських країн через північноафриканські 

країни. Керівники європейських країн акцентували увагу на тому, що стала 

міграційна політика повинна реалізовуватися в контексті забезпечення 

результативного контролю на кордонах та контролю міграційних потоків на 

території Євросоюзу [43]. 

Заходи, здійснені на мальтійському саміті, стали корисними для 

європейського об’єднання, особливо враховуючи той факт, що через підписану 

між ЄС та Туреччиною угоду про реадмісію біженців для осіб, що прямували до 

Європи, стало неможливим потрапити на європейську територію «балканським 

маршрутом». Рішення мальтійського саміту передбачали поглиблення 

співробітництва Євросоюзу з Лівією – країною, з якою в той час прямувала до 

Європи найбільша кількість біженців. Було ухвалено посилити охорону 

лівійських кордонів, оскільки сторони сподівалися на те, що переселенці, які 

перебувають на території Лівії, будуть мотивовані залишатися в ній, отримувати 

відповідне матеріальне забезпечення, а також їм будуть роз’яснювати 

привабливість та потребу повернутися до своєї країн [78]. Сторони 

мальтійського саміту визначили проведення такої політики спільно з іншими 

міжнародними організаціями, сподіваючись скоротити чисельність нелегальних 

осіб, які чинять спробу перетнути європейські кордони, а також не припиняти 

боротися з контрабандними потоками та тими, хто протизаконно переправляє 

біженців до європейських берегів. 

Виконуючи умови домовленостей між ЄС та Лівією, Євросоюз 

зобов’язався всіляко сприяти лівійцям проводити тренування Лівійської 

національної берегової охорони, розбудовувати органи влади цієї країни та 

стабілізувати ситуацію в політичній сфері. У напрямі налагодження 

взаємовигідного співробітництва з лівійською стороною, покликаного вирішити 

міграційні проблеми в північноафриканському регіоні Європейський Союз 

виділив додаткові 200 млн. євро [43]. 
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Однак «Мальтійські» плани щодо врегулювання міграційної кризи були 

неефективними, про що заявляли аналітики та експерти, стверджуючи, що Лівія 

не є тою країною, яка може забезпечити безпечні умови перебуванні у ній 

біженців. Як заявляли фахівці міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з 

бідністю Oxfam, такі дії суперечать цінностям, визначеним в європейському 

суспільстві [59]. 

Фахівці також ставлять під сумнів ефективність та доцільність охорони 

берегової лінії кордону лівійцями. До того ж, навряд чи охорона берегів стане 

надійним захисником кордону і чи не будуть тут спостерігатися масові 

правопорушення. 

Також невирішеною проблемою залишається питання формування та 

забезпечення функціонування спецтаборів, покликаних надавати притулок 

біженцям у північноафриканських країнах. Про це говорилося на мальтійській 

зустрічі. Значна кількість європейських керівників була проти таких дій.  

Отже, в сучасних умовах країни Середземномор’я стали предметом 

особливої зацікавленості Європейського Союзу, керівництво якого не зупиняє 

боротьбу з перетином кордонів нелегалами. Цілком зрозуміло, що керівництво 

європейських держав буде і надалі працювати у міграційній сфері, здійснюючи 

співробітництво з лідерами північноафриканських країн. 

Проте вони навряд чи зможуть вирішити проблему запобігання в'їзду в ЄС 

представників нелегальних  екстремістських угруповань, оскільки Європейська 

Рада закликала збільшити масштаби програми, на основі якої здійснюється 

надання міжнародного захисту біженцям з північноафриканського регіону, 

зокрема, на основі принципу внутрішньої відповідальності та солідарності, 

який визначав умови розселення мігрантів в країнах Європейського Союзу.  

Зокрема, згадуючи суспільну реакцію, варто згадати ще й такий цікавий 

факт. Не лише керівництво європейських держав намагається вирішити 

проблему з нелегальними мігрантами – населення також долучається до цього, 

намагаючись висловити свою думку. Так, у країнах Європи в минулому році 

пройшла низка мітингів противників і захисників біженців. Таким чином, 
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свідомі громадяни засвідчили свою позицію, яку побачив світ, що також дає 

можливість населенню долучитися до вирішення проблеми, актуальної у 

сьогоденному суспільстві [67].  

Щодо найновіших заходів у досліджуваній сфері, прийнятих на рівні 

Євросоюзу, то в листопаді минулого року керівництво країн-учасниць ЄС 

дійшло згоди щодо посилення контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу. У 

цьому напрямі було запропоновано посилити контроль на кордонах для 

європейців та посилити координацію процесу взяття відбитків у переселенців, 

зміцнити оборону кордонів командами швидкого реагування і розширити 

спектр їхніх повноважень. Європейському агентству з управління оперативним 

співробітництвом на зовнішньому кордоні. 

В рамках боротьби із нелегальною міграцією та тероризмом в жовтні 

2016 року почало діяти нове Європейське прикордонне агентство та берегова 

охорона на кордонах Болгарії та Туреччини. 

Поряд із цим, варто відмітити, що європейські лідери останнім часом 

активізували свої зусилля в боротьбі з нелегальною міграцією, адже події 

останнього року-двох дали поштовх то потреби розробки нагальних заходів 

протидії цьому явищу. Щоб утримати ситуацію під контролем, очільники 

європейських держав та керівництво Євросоюзу провели численні конференції, 

позачергові засідання та саміти, зробили рішучі заяви та застереження, 

здійснили перегляд національних бюджетів та виділили додаткове 

фінансування на те, щоб зменшити міграційні загрози.  

Зокрема, серед останніх подій, які засвідчують єдність європейських 

лідерів у вирішенні проблеми нелегальної міграції, можна відмітити 

Мальтійський саміт, який відбувся у лютому 2017 року у місті Валетта. На 

ньому було ухвалено декларацію Європейської Ради, у якій йдеться про пакет 

ухвалених главами європейських держав та урядів заходів, спрямованих на 

зменшення потоку нелегалів, які прямують до Європи маршрутом 

Центрального Середземномор’я. Також на зустрічі було зазначено, що 

забезпечення ефективного контролю на зовнішньоєвропейських кордонах та  
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контролю потоків нелегалів, що прямують до Євросоюзу, є ключовим 

елементом сталої міграційної політики Співтовариства. 

Лідери європейських країн визнали Лівію своїм головним регіональним 

партнером, який має допомагати їм долати нелегальну міграцію, тому сторони 

домовилися про активізацію співпраці у заданому напрямку. Євросоюз разом з 

іншими міжнародними організаціями зобов’язується допомагати лівійській 

стороні розбудовувати систему органів державної влади країни у напрямі 

стабілізації політичної ситуації, а також буде проводити тренування Лівійської 

національної берегової охорони і надасть відповідне устаткування та 

оснащення. 

Також учасники саміту визнали готовність продовжувати спільну 

діяльність в рамках безпеки та охорони кордонів, які перетинають нелегали, 

прямуючи через Середземне море. Відмічено, що особливу увагу варто 

приділяти утриманню біженців, які перебуватимуть на території Лівії, в 

належних умовах – для цього необхідно співпрацювати з міжнародними 

організаціями під егідою ООН. Поряд з цим, акцент поставлено на проведенні 

роз’яснювальної роботи серед біженців з метою спонукання їх повернутися 

назад на батьківщину. 

Керівники європейських держав наголосили на пріоритеті продовження 

розвитку зовнішньої міграційної політики у напрямі збереження від потрясінь в 

майбутньому. Вони схвалили рішення Єврокомісії про виділення фінансування, 

яке покликане врегулювати міграційну кризу в північноафриканському регіону 

і яке буде спрямовуватися в основному на виконання відповідних програм в 

Лівії [43].  

Загалом, варто відмітити, що на рівні Євросоюзу робилися цілком 

адекватні спроби протидіяти нелегальній міграції та врегулювати міграційні 

потоки, проте їх стрімкий наплив у сучасних реаліях вимагає щораз 

жорсткіших заходів для того, щоб вирішити цю проблему та вберегти 

Європейський Союз від розпаду внаслідок безпрецедентних міграційних хвиль. 

З метою покращення керівництва ситуацією на зовнішніх кордонах необхідно 
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здійснювати дії у напрямі уніфікації законодавства та вдосконалення 

політичних інструментів управління цим процесом [46]. 

Зокрема, впроваджені в життя дії, організовані Європейським Союзом 

спільно з міжнародними партнерами, дали можливість скоротити кількість 

нелегальних мігрантів, які прагнули перетнути європейські кордони із напряму 

східного Середземномор’я [43]. 

З метою покращення захисту кордонів та врегулювання ситуації у сфері 

нелегальної міграції на території Європейського Союзу, на наш погляд, 

необхідно виробити напрями єдиної зовнішньої політики безпеки ЄС, які 

повинні передбачати: 

1) посилення рішучих дій європейського керівництва, спрямованих на 

протидію міжнародним групам злочинів, які задіяні в протиправному 

перевезенні біженців до Євросоюзу; 

2) посилення дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з 

країнами Європейського Союзу з проблеми припинення потоку біженців і 

повернення мешканців на свої території; 

3) активніше примусове висилання нелегальних мігрантів на 

батьківщину; 

4) посилення бюрократичних процедур щодо легалізації біженцями свого 

статусу на території Європи та внесення відповідних змін у національні 

законодавства країн Євросоюзу; 

5) розробка та впровадження в життя заходів, які сприятимуть 

добровільному поверненню біженців додому. 

На наш погляд, ефективним засобом припинення навали нелегальних 

мігрантів може стати запровадження кримінальної відповідальності за 

незаконне проникнення на території європейських держав, а також значне 

посилення охорони кордонів ляхом їх укріплення, зведення захисних споруд 

або й просто огорож, обладнаних сучасними засобами безпеки. Такі радикальні 

заходи зможуть багатьох бажаючих потрапити до Європи замислитися, перш 

ніж рушити у далеку небезпечну подорож, адже небезпека ув’язнення за 
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нелегальне проникнення до країни з подальшою депортацією буде цілком 

реальною.  

Проте для цього необхідні відповідні зміни в існуюче законодавство 

Євросоюзу, які здатні забезпечити ті політичні сили, які виступають за 

традиційні європейські цінності як пріоритет розвитку ЄС, ратують за 

благополучний розвиток корінного населення Європейського Союзу та 

практично оцінюють можливість прогресивного поступу європейського 

суспільства лише за рахунок невпинної праці, збільшення ВВП і доходів 

держав та зменшення соціальних виплат тим, хто не бажає працювати – в 

даному випадку біженцям. 

Насамкінець треба сказати, що лише спільні зусилля європейських держав 

зможуть дати очікуваний результат, адже заходи протидії нелегальній міграції 

на рівні окремих країн будуть малоефективними. Європейським лідерам слід 

згуртуватися і пам’ятати, що боротьба з масовим перетином кордонів 

біженцями має бути загальноєвропейським пріоритетним завданням в коротко- 

та довгостроковій перспективі. 

Отже, нелегальна міграція перетворюється на проблему глобального 

масштабу, яка може серйозно вплинути на подальший розвиток Європейського 

Союзу та його взаємодію з іншими країнами. Очевидно, що ситуація на 

Близькому Сході найближчим часом не сприятиме врегулюванню ситуації з 

біженцями.  

Цьому сприяє і налагоджена інфраструктура, якою послуговуються 

нелегали, і випробувані маршрути. Навпаки – ситуація може стати ще 

гострішою, навіть попри намагання керівництва Європейського Союзу 

вирішити цю проблему.  

Європейській спільноті необхідно виробити довгострокову стратегію щодо 

укріплення морських кордонів для захисту від потенційних мігрантів, 

відновити постійний контроль на окремих ділянках національних кордонів 

європейських держав, впровадити нові інтеграційні механізми для тих, хто вже 

перетнув кордони європейських країн, розбудувати та втілити в життя 
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інструменти, на основі яких можна попередити наплив мігрантів з країн Сходу 

та Африки в майбутньому.  

Треба пам’ятати, що сучасний світ невпинно глобалізується, тому апріорі 

міграційні потоки в ньому зупинити неможливо. Проте їх можна взяти під 

контроль і налагодити цивілізоване планування, управління та координацію у 

зазначеній сфері. Тому Євросоюзу необхідно виробити спільну зовнішню 

політику протидії нелегальній міграції та посилення захисту кордонів 

європейських держав.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Особливості співробітництва європейських країн з країнами 

Середземномор’я характеризуються тим, що між сторонами здійснювалися 

взаємовідносини в соціально-культурній, інноваційно-інвестиційній, 

фінансовій, торгівельній та інших сферах і формуванням підвалин ефективної 

міграційної політики, спрямованої на залучення кваліфікованої робочої сили до 

Європи. Нові відносини між європейським та північноафриканським регіонами 

були започатковані на конференції в 1995 році в Барселоні, де було 

започатковано основу сучасного Середземноморського партнерства. У 2004 

році було проголошено Єдину політику сусідства (ЄПС), впровадження якої 

стало необхідним через збільшення кількості країн, які мали певну 

зацікавленість для Європейського Союзу.  

2008 рік можна вважати переломним роком в реалізації 

Середземноморського партнерства. Тоді спостерігалася відсутність єдиної 

мети розвитку учасників співробітництва; активна позиція щодо взаємодії 

лише декількох європейських держав, в той час як інші члени ЄС відігравали 

достатньо пасивну роль; невизначеність чітких цілей співпраці визначала 

відсутність нових підходів до взаємодії учасників, що, у свою чергу, вело до 

дублювань у розробці концепцій та напрямів співробітництва; прагнення низки 
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північноафриканських країн розвивати взаємовідносини з ЄС у напрямі, 

вигідному лише їм; існування зловживань сторін щодо перерозподілу 

фінансових ресурсів. 

Співпраця країн Середземноморського партнерства та Європейського 

Союзу в сфері міграції мала з самого початку двосторонній ефект. 

Позитивними сторонами такої взаємодії слід віднести: співробітництво між 

сторонами на основі функціонування сучасних управлінських структур; 

регулювання міграційних процесів та вирішення проблем у цій сфері стало 

поштовхом до подальшої взаємодії між країнами-членами глобальних 

спільнот; активізація транскордонної співпраці між регіонами; посилення 

уваги до регіональних та міждержавних міграційних проектів та збільшення їх 

фінансування.  

До недоліків взаємодії країн Середземноморського партнерства та 

Європейського Союзу в сфері міграції варто віднести: невирішеність 

міграційної проблеми через територіальні суперечності сторін; існування 

диктаторських та авторитарних режимів в країнах Середземноморського 

партнерства, що ускладнює цивілізований процес вирішення міграційного 

питання; нерівномірний економічний та політичний розвиток регіонів; 

наявність збройних конфліктів на території країн Середземномор’я, що 

посилює міграційну проблему та посилює потоки нелегалів до європейського 

континенту. 

Проблема нелегалів, які незаконно перетинають кордони ЄС, має 

глибинні корені, в основі яких лежать такі причини: здійснювана у Європі 

багаторічна політика у сфері міграційних потоків свідчить про те, що уряди 

європейських держав вичерпали свій потенціал і недооцінили можливість 

проникнення масової кількості біженців на свої території; відсутність кордонів 

між країнами Євросоюзу дали поштовх до безпрецедентної  міграції всередині 

цієї організаційної структури; загальна територія прикордонних зон, яку 

необхідно охороняти від напливу нелегальних біженців, значно перевищує 

можливості європейських країн; існування в Європі принципу «сам за себе» 
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передбачає те, що в багатьох випадках країни, які є найбільш «гарячими» 

точками проникнення нелегальних осіб залишаються зі своїми проблемами сам 

на сам. 

З метою покращення захисту кордонів та врегулювання ситуації у сфері 

нелегальної міграції на території ЄС необхідно виробити напрями єдиної 

зовнішньої політики безпеки, які повинні передбачати: посилення протидії 

конкретним міжнародним угрупуванням злочинного характеру, які незаконно 

здійснюють перевезення нелегальних мігрантів на територію європейського 

континенту; посилення дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з 

країнами Євросоюзу з проблеми припинення потоку біженців і повернення 

своїх громадян на батьківщину; активніше примусове висилання нелегальних 

мігрантів на батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо 

легалізації біженцями свого статусу на території Європи та внесення 

відповідних змін у національні законодавства країн Євросоюзу; розробка та 

впровадження в життя заходів, які сприятимуть добровільному поверненню 

біженців додому. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ У ВІДНОСИНАХ ЄС З КРАЇНАМИ СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

4.1. Становлення та розвиток співпраці ЄС з країнами  

Східного партнерства 

 

Європейський Союз активно розширює межі своєї співпраці із сусідніми 

країнами в політичній, економічній, фінансовій, соціальній, культурній, 

екологічній та інших сферах, спрямовуючи свої інтереси на схід та південь. 

Зокрема, східний вектор передбачає взаємодію ЄС з країнами Східного 

партнерства, до складу якого належить Україна, Республіка Молдова, Грузія, 

Білорусь, Азербайджан та Вірменія. 

Східне партнерство було започатковане на установчому саміті в Празі 7 

травня 2009 року. Його ініціаторами стали Швеція та Польща, і ця співпраця 

передбачала поглиблення стосунків між Європейським Союзом та країнами 

СНД шляхом оновлення нормативно-правової та договірної бази 

взаємовідносин сторін. Це оновлення передбачало заміну угод про 

співробітництво та партнерство на угоди про лібералізацію візового режиму 

між Євросоюзом та країнами-партнерами, розширення діапазонів зон вільної 

торгівлі та підписання угод про асоціацію. Східне партнерство взяло на себе 

чітке зобов'язання зміцнення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки між 

країнами-учасницями угоди. 

У загальному розумінні Східне партнерство передбачає реалізацію 

спільної ініціативи Євросоюзу та країн-партнерів, які перебували у складі 

колишнього Радянського Союзу і пов’язані спільним минулим та певними 

особливостями розвитку на сучасному етапі. Його метою було створення на 

східних від ЄС територіях "зони спільного процвітання та цінностей", 

забезпечуючи таким чином об’єднаній Європі стабільність стосунків зі 

східними партнерами. Східне партнерство сформувалося на базі Європейської 
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політики сусідства, розробленої як рамкова програма відносин Євросоюзу з 

країнами-сусідами в 2004 році, в форматі спеціального Східного виміру цієї 

політики, який передбачав як двостороннє, так і багатостороннє 

співробітництво. Основним акцентом такого співробітництва були зусилля, 

спрямовані на досягнення цілей Європейської стратегії безпеки, тобто 

важливою складовою взаємодії країн в рамках Східного партнерства мала бути 

безпека.  

Двосторонній формат співпраці передбачав укладення угод про асоціацію 

між Європейським Союзом та кожною з країн-учасниць відповідно до 

потенціалу, цілей та потреб сторін. Варто відзначити найпозитивнішу динаміку 

української держави у розвитку відносин з Євросоюзом порівняно з іншими 

державами пострадянського простору, завдяки чому стало можливим вести 

мову про індивідуальний підхід керівництва європейського об’єднання по 

відношенню до України.  

Стосовно багатостороннього співробітництва в межах Східного 

партнерства, то воно реалізовується на таких рівнях: 

- саміти, що проводяться раз в два роки і на яких присутні глави 

держав та урядів держав-учасниць; 

- щорічні засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу та 

їх східноєвропейських партнерів; 

- тематичні платформи, на яких учасники обмінюються досвідом та 

інформацією стосовно здійснюваних реформ і завдяки яким 

налагоджуються взаємовигідні стосунки між експертами країн 

Східного партнерства; 

- робочі панелі, покликані підтримувати роботу тематичних 

платформ за конкретними напрямами. 

Стосовно тематичних платформ, то ці зустрічі проходять у вигляді 

засідань два рази на рік і на них налагоджуються зв’язки між експертами 

європейських країн та країн-учасниць Східного партнерства. Тематичні 

платформи діють за наступними напрямами: 
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- стабільність та розвиток демократії, безпеки, прав і свобод людини; 

- зближення з політикою Євросоюзу, економічна інтеграція та охорона 

довкілля; 

- енергетична безпека та гармонізація політики в цій сфері; 

- соціальний розвиток населення, культурні, освітні питання та 

міжлюдські контакти. 

У 2009 р. відбулися перші установчі засідання тематичних платформ, на 

яких визначено основні напрями, цілі, завдання їх взаємодії, затверджено 

процедурні особливості їх функціонування. Після цього з’явилася практика 

щорічних зустрічей країн-партнерів Східного партнерства та міністрів 

закордонних справ країн Євросоюзу. 

Стратегічні напрями реалізації Східного партнерства, які визначалися на 

тематичних платформах, регламентувалися наступним чином: 

• всебічне сприяння реформуванню східноєвропейських країн на 

засадах сталого розвитку; 

• формування з країнами-партнерами зони вільної торгівлі; 

• впровадження безвізового режиму; 

• активізація взаємодії в різних сферах: освітній, культурній, 

енергетичній, фінансовій, економічній і в сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Основою формування Східного партнерства було визначено 

демократичні цінності та принципи міжнародного права. Воно основувалося на 

засадах підзвітності та відповідальності, на принципах взаємних зобовязань та 

інтересів [33]. 

Загалом, Східне партнерство стало ще однією ініціативою ЄС 

регіонального виміру поряд із Середземноморським партнерством , співпрацею 

Євросоюзу із країнами Близького Сходу, Північним виміром тощо. Завдяки 

Східному партнерству Євросоюз розширив межі своєї взаємодії із країнами 

пострадянського простору.  
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Аналізуючи процес розвитку Східного партнерства, важливо згадати про 

його Дорожню карту, яку оприлюднили у травні 2012 року. Ця Дорожна карта 

була представлена посередництвом Спільної комунікації Європейської Комісії 

та Високого представника Євросоюзу у закордонних справах та політиці 

безпеки. Документ визначав, що Дорожня карта регламентує цілі, спільні для 

Європейського Союзу та країн-партнерів, які якраз і були розробниками 

Дорожньої карти.  

Загалом, Дорожню карту варто розглядати як комплексний документ, 

який містить реальні та об’єктивні норми. Разом з тим, конкретики тут 

небагато, документ лише визначає домовленості, визначені раніше сторонами, 

та узагальнює відносини між сторонами [12]. 

Треба сказати, що Східне партнерство стало доволі стрімко зміцнювати 

свої позиції та переростати очікування своїх ініціаторів. Цей ефект зауважують 

науковці, котрі відмічають позитивні трансформації у процесі його розвитку. 

На погляд аналітиків, Східне партнерство має стратегічне значення, хоча з 

початку його прийняття визначалися інші цілі – збалансування та поглиблення 

взаємовідносин Євросоюзу із східними країнами та країнами Середземномор’я. 

Через агресію Російської Федерації ЄС прагнула пильнувати за діями країн на 

східних кордонах. Особливо це стало актуальним з моменту початку 

військового конфлікту між Росією та Грузією у 2008 р. Власне,  Східне 

партнерство створювалося для того, щоб зміцнити територіальну цілісність  та 

державність країн-учасниць об’єднання [41].  

Позитивний ефект від реалізації проекту Східного партнерства отримали 

також і його ініціатори. Так, Польща підтвердила свою здатність висувати 

конструктивні пропозиції в глобальній політиці Євросоюзу та успішно їх 

реалізовувати. Стосовно Швеції, то вона прагнула бути солідарною з Польщею, 

а також збільшити свою політичну вагу в європейському об’єднанні шляхом 

досягнення регіонального лідерства в Центрально-Східній та північні Європі та 

створення противаги німецько-російському тандему, який щораз збільшував 

сферу свого впливу у Балтійському регіоні. 
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Незважаючи на те, що Східне партнерство утворилося на основі 

Європейської політики сусідства, між ними виділялися такі основні 

відмінності: 

- Європейська політика сусідства побудована на принципах 

диференціації та умовності щодо переходу до наступної фази 

інтеграції після виконання попередньої, в той час як Східне 

партнерство створене на новому принципі зовнішньополітичної 

практики ЄС – політичній асоціації та економічній інтеграції; 

- нормативно-правовою базою Європейської політики сусідства 

виступають диференційовані плани дій, а інструментами Східного 

партнерства – створення зони вільної торгівлі та угоди про 

асоціацію між ЄС та країнами-учасницями. 

Варто зауважити, що політика Східного партнерства стала більш 

особистісною, а сама ініціатива більш конкретизованою через шість років після 

свого започаткування внаслідок оновлення Європейської політики сусідства. 

Так, в березні 2015 року Європейською Комісією було оголошено проведення 

спільних широких консультацій, на яких мала бути переглянута Європейська 

політика сусідства. Ці перемовини тривали протягом чотирьох місяців і на них 

сторони висловлювалися щодо перспектив цієї політики. Були висловлені 

думки щодо виділення Східного партнерства окремим напрямом Європейської 

політики сусідства, який би оперував більш амбітними та далекоглядними 

інструментами реалізації євроінтеграційних прагнень східноєвропейських 

партнерів.  

Спільна думка сторін знайшла своє відображення у Спільній Комунікації 

Європейської Комісії та Високого представника Європейського Союзу 

«Перегляд Європейської політики сусідства», яка була оприлюднена 18 

листопада 2015 року і підтримана у Висновках Ради ЄС щодо перегляду цієї 

політики від 14 грудня 2015 року. 

Відповідно до цього документа регіональний вимір оновленої 

Європейської політики сусідства мав виходити поза межі сусідства у вирішенні 

Зустрічі на рівні глав держав і урядів  
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спільних викликів. Європейська комісія запропонувала організаційну структуру 

Східного партнерства, представлену на чотирьох рівнях, яка показана на  

рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Організаційна структура Східного партнерства* 

*Джерело: складено на основі [76] 

 

Взаємовідносини між Європейським Союзом та східними країнами-

партнерами врегульовуються двосторонніми угодами, що визначають умови 

їхньої співпраці. Зокрема, мова йде про Угоди про асоціацію, Порядок денний 

асоціацій та Пріоритети партнерства.  
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Для того, щоб краще зрозуміти, яким чином передбачалося забезпечення 

безпеки країн-учасниць в рамках Східного партнерства, потрібно розглянути, 

що лежало в основі цієї політики. Так, ініціатива Східного партнерства мала на 

меті не лише просте «наближення країн-партнерів до Європейського Союзу», 

але й інші, набагато глобальніші цілі і завдання, досягнення яких здатне було 

гарантувати достатній рівень безпеки на території ЄС: 

- формування співробітництва між учасниками партнерства в 

енергетичній сфері; 

- створення зони вільної торгівлі; 

- укладання угод про асоціацію, угод мобільності і безпеки; 

- формування тематичних платформ співпраці між країнами Східного 

партнерства. 

Поглиблення взаємодії на основі посилення уваги до безпеки відбулося у  

листопаді 2015 року після офіційного перегляду розширеної політики 

Європейського сусідства, проте Східне партнерство не мало ані механізмів 

врегулювання криз, ані власної стійкої політики безпеки. Воно все ще 

будувалося довкола конфлікту між бажанням допомогти зближенню країн-

партнерів з Європою і неможливістю захистити їх від наслідків, які виникнуть в 

результаті такого зближення.  

Збільшення диференціації у підході Європейського Союзу до країн-

учасниць почало відбуватися порівняно недавно, і цьому сприяли події, які 

відбувалися в них, а також здійснювані реформи на шляху до євроінтеграції. 

Відповідно до цього варто відмітити певні специфічні риси Східного 

партнерства, які обумовлені особливостями країн-учасниць. Україна, Молдова, 

Грузія та Вірменія пережили період революцій, протестів і суспільних 

потрясінь, відповідно до чого їх не можна віднести до територій зі стабільним 

врядуванням. Білорусь характеризується найбільш авторитарним стилем 

державного правління, до того ж ця країна разом з Вірменією за час дії 

програми Східного партнерства стали членами Євразійського економічного 

союзу, тобто однозначно залишилися у сфері впливу Росії. Проте кожна з країн 
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перебуває в сфері інтересів Європейського Союзу, тому, незважаючи на 

відсутність у них критеріїв відповідності тим демократичним цінностям та 

стабільності, які би хотіла бачити Європа, керівництво Євросоюзу зацікавлене в 

продовженні та розвиткові співпраці в форматі Східного партнерства. 

Найбільш демократичною з країн регіону можна вважати Україну, проте 

вона також виступає об’єктом занепокоєння ЄС, оскільки в державі існує 

високий рівень корумпованості на всіх рівнях суспільства, політична 

нестабільність та економічна криза. До того ж, збройні сутички з Росією на 

сході країни дають підстави Європі остерігатися значних потоків нелегальних 

мігрантів з окупованих територій. 

Незважаючи на очевидні труднощі в реалізації співпраці учасниць 

Східного партнерства на демократичних засадах, Європейський Союз розглядає 

різні перспективи розвитку по відношенню до країн-партнерів. Так, Україна, 

Республіка Молдова та Грузія у своїй зовнішньополітичній орієнтації 

проголошують курс на євроінтеграцію і вбачають її своїм стратегічним 

пріоритетом, на відміну від Білорусі, Вірменії чи Азербайджану. Адже, 

наприклад, Азербайджан всіляко затягує здійснення бажаних для ЄС реформ, 

це саме можна сказати і по відношенню до Вірменії. А Білорусь постійно 

балансує між Російською Федерацією та Європейським Союзом, тому ЄС не 

може назвати її своїм надійним партнером. 

У той же час Україна, Молдова та Грузія вийшли на новий рівень 

співробітництва з ЄС після того, як підписали домовленості про зону вільної 

торгівлі та про асоціацію, які покликані були зміцнити економічну інтеграцію 

та політичну асоціацію між сторонами. Для Республіки Молдова безвізовий 

режим з Євросоюзом почав діяти з 2014 року, а для Грузії та України – з 2017 

року. Лібералізація візового режиму зі згаданими країнами стала поштовхом до 

покращення життя їх громадян та до активізації міграційних переміщень на 

території Європейського Союзу. 

Для більшого заохочення Грузії, Молдови та України поглиблювати 

євроінтеграційний курс навіть було запропоновано наступну альтернативу – 
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модель «Східне партнерство плюс». Відповідна рекомендація для саміту 

Східного партнерства, який мав відбутися 24 листопада 2017 року у Брюсселі, 

була проголосована Європейським парламентом 15 листопада цього ж року. 

Цією ж резолюцією Європарламент запропонував заснувати для зазначених 

асоційованих членів ЄС трастовий фонд, який би зосереджував свою увагу на 

приватних і державних інвестиціях в соціальну та економічну інфраструктуру 

[28].  

На відміну від України, Грузії та Молдови, по відношенню до Білорусі, 

Азербайджану та Вірменії Євросоюзом застосовується особливий підхід в 

рамках Східного партнерства. Так, Європейська політика партнерства була 

переглянута у 2015 році, внаслідок чого підхід до цих країн став більш 

індивідуалізований. На даний час між Європейським Союзом та Вірменією 

ведуться переговори щодо укладення іншої Угоди про партнерство на основі 

інших міжнародних зобов’язань вірменської сторони в сфері економічного та 

політичного співробітництва країни з ЄС. Ведуться переговори і між 

Євросоюзом та Азербайджаном стосовно підписання нової Рамкової угоди, в 

якій, як передбачається, будуть повніше відображатися взаємні інтереси сторін. 

Також поглиблюються стратегічно важливі зв’язки між європейською та 

білоруською сторонами шляхом реалізації ретельно продуманих кроків щодо 

подальшої взаємовигідної співпраці. 

Стосовно членства Білорусі в Східному партнерстві, то її участь з самого 

початку була під питанням, оскільки ще на празькому саміті в 2009 році 

президента цієї країни було названо авторитарним, що поставило під сумнів 

перебування білоруської сторони у партнерстві сторін. Через два роки Білорусь 

відмовилася від участі у варшавському саміті, оскільки туди не був запрошений  

президент Олександр Лукашенко, відповідальний за репресії в країні. Проте 

через декілька днів ця інформація була спростована, однак такі події дають 

підстави стверджувати, що членство Білорусі в Східному партнерстві є 

найбільш проблематичним. 
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Загалом, стосунки з Білоруссю, Вірменією та Азербайджаном, які 

тяжіють до співробітництва з Росією, є особливим предметом зацікавлення 

Євросоюзу, який стосунками з цими країнами прагне створити своєрідну «зону 

впливу» біля російських кордонів. Тому ініціатива Східного партнерства  

багатокомпонентною і націленою на вирішення низки проблемних питань в 

регіоні. 

Отже, Східне партнерство передбачає співпрацю ЄС з країнами 

пострадянського простору, проте слід зазначити, що таке співробітництво є 

неоднорідним і йому притаманний низький рівень взаємодії між учасниками. 

Це є важливою рисою, яка визначає специфіку дії Східного партнерства: одні 

країни, такі як Україна, Грузія чи Молдова, націлені на євроінтеграцію, в той 

же час як у Білорусі чи Азербайджану таких прагнень немає.  

Цілком зрозуміло, що Східне партнерство було покликане врегулювати 

питання безпеки на східних кордонах ЄС, вирішити політичні та економічні 

проблеми регіону та розповсюдити переваги співпраці з Євросоюзом на 

пострадянський простір. Проте відсутність спільної мети у країн-учасниць, що 

покликана визначати вектор співробітництва з Європейським Союзом, а також 

відсутність визначеності в самому Євросоюзі щодо кінцевої мети Східного 

партнерства має негативний вплив на ефективність цієї ініціативи. 

Загалом, на ефективність політики Східного партнерства як інструменту 

побудови регіону добре керованих, демократичних та стабільних країн, на 

думку дослідників, впливатимуть наступні фактори: 

- значна неоднорідність регіону (політична, культурна, релігійна та ін., а 

також різний рівень розвитку їхніх відносин з ЄС); 

- вкрай низький рівень співпраці між самими країнами-партнерами (або 

навіть ворожі стосунки, як між Вірменією та Азербайджаном); 

- відсутність у самому ЄС консолідованої позиції щодо перспективи 

Східного партнерства. Ця ініціатива є значною мірою рамковою, вона 

передбачає лише «наближення» країн-партнерів до Європейського Союзу через 

«зону вільної торгівлі» та «угоди про асоціацію» [45].  
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Треба сказати, що поява Східного партнерства дала можливість провести 

чітку лінію відносин Європейського Союзу зі своїми східними та південними 

сусідами. Адже країни, розташовані південніше від Європи, не є в складі 

європейської спільноти, тому вони не можуть розраховувати на членство в ЄС в 

майбутньому. В той же час низка країн-членів Східного партнерства є 

європейськими державами, відповідно, Євросоюз вибудовує зовсім іншу лінію 

поведінки з ними як з потенційними членами європейського співтовариства в 

майбутньому. Зокрема, Східне партнерство основується як на двосторонній 

співпраці ЄС та країн-партнерів, так і на багатосторонній взаємодії, що дає 

підстави вести мову про відмінності такого співробітництва від Європейської 

політики сусідства. 

В рамках Східного партнерства протягом 2014-2017 рр. Європейським 

Союзом було виділено для країн-партнерів близько 2,8 млрд.євро. Ця фінансова 

допомога виділялася відповідно до реалізації Європейського інструмента 

сусідства. На період до 2020 року розробляються нові рамкові програми 

фінансової допомоги країнам-партнерам ЄС, які передбачають чотири основні 

напрями розвитку Східного партнерства. 

Відповідно до голосування, яке відбулося в рамках пленарного засідання 

Європарламенту 8 лютого 2018 року було ухвалено законодавчий акт, на 

підставі якого Європейський інвестиційний банк отримав змогу збільшити 

фінансування країнам Східного партнерства. Відповідно до цього на проекти 

підтримки країн-учасниць партнерства буде виділено приблизно 1,8 млрд. євро 

з 5,3 млрд. євро, передбачених на проекти за межами Європейського Союзу 

[28]. Крім цієї допомоги буде також збільшене фінансування на ініціативи в 

сфері міграції для Західних Балкан та країн «Південного сусідства». 

Взаємовідносини ЄС та країн Східного партнерства здійснюються шляхом 

організації самітів, неформальних діалогів, форумів та зустрічей представників 

керівних органів сторін. Протягом існування Східного партнерства було 

проведено п’ять самітів, де розглядалися питання його розвитку: 
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1) Прага (Чехія) – 7 травня 2009 року. На цьому саміті і була 

започаткована ініціатива Східного партнерства; 

2) Варшава (Польща) – 29-30 вересня 2011 року. На ньому, зокрема, 

обговорювалися європейські перспективи України; 

3) Вільнюс (Литва) – 28-29 листопада 2013 року. В рамках цього саміту 

планувалося підписання Угоди про асоціацію України та 

Європейського Союзу; 

4) Рига (Латвія) – 21-22 травня 2015 року. Підсумком цього саміту стала 

декларація, у якій сторони висловили спільне бачення щодо 

перспектив подальшого розвитку Східного партнерства та позицію 

щодо Росії і її дій на території України та Грузії; 

5) Брюссель (Бельгія) – 24 листопада 2017 року. На цьому саміті глави 

держави Євросоюзу обговорили з представниками України, Білорусі, 

Грузії, Азербайджану, Вірменії та Молдови подальшу співпрацю в 

рамках Східного партнерства. 

Щодо останнього пункту, то треба відмітити, що на цьому саміті вкотре 

було підтверджено особливість Східного партнерства. Про це навіть було 

зазначено у Спільній декларації, прийнятій представниками країн-учасниць 

саміту, в якій підтверджується «…спільна зацікавленість у стратегічному 

розвитку Партнерства, діючого на засадах взаєморозуміння, демократичних  

цінностей та реалізації спільних інтересів. Подальший успіх Східного 

партнерства залежить від ефективного та послідовного прогресу у здійсненні 

реформ» [93]. 

У підсумку слід сказати, що Об'єднана Європа на початку ХХІ століття 

виступає на політичній арені як суб’єкт, який прагне забезпечити свою безпеку 

шляхом створення демократичного, передбачуваного та стабільного оточення. 

Після чергового етапу розширення ЄС запровадив нову Європейську політику 

сусідства, що має на меті посилення співпраці між ЄС та країнами-партнерами. 

Треба сказати, що Східне партнерство сприяло поглибленню 

взаємовідносин між Євросоюзом та країнами постсоціалістичного табору. Воно 
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є більш прогресивним порівняно з Європейською політикою сусідства. Проте 

значним мінусом цієї ініціативи можна назвати те, що вона не надавала 

перспектив членства в ЄС тим європейським державам, які цього прагнуть.  

Загалом, Східне партнерство є розвитком концепції Європейської 

політики сусідства, на дієвість якого впливає низка факторів, серед яких 

неоднорідність регіону, наявність невирішених конфліктів, негативне ставлення 

до Східного партнерства Росії, а також внутрішня боротьба інтересів у самому 

ЄС. Тому Європі слід проявити рішучість та єдність у реалізації ініціативи 

Східного партнерства. 

 

 

4.2. Сучасний стан взаємодії ЄС та країн Східного партнерства  

у сфері міграції 

 

Міграційне питання є одним із ключових у процесі розробки нових 

напрямів взаємодії Європейського Союзу та країн Східного партнерства, адже 

Європа є привабливою для проживання та працевлаштування багатьох 

громадян постсоціалістичного простору. А країни Східного партнерства є 

країнами, де мешкає значна кількість бажаючих стати потенційними 

мігрантами до європейських країн. До того ж треба враховувати той факт, що в 

країнах Східного партнерства спостерігається тенденція до збільшення 

кількості мігрантів з країн Близького Сходу, які прибувають на їхні території в 

надії далі потрапити до Євросоюзу. Таким чином, події, які відбуваються в 

сучасному світі, ставлять країни Європейського Союзу та країни Східного 

партнерства на один рівень, перебування в якому вимагає від керівників держав 

вирішувати щораз нові і нові завдання, які виникають в міграційній сфері, та 

приймати більш результативні рішення. 

Останні статистичні дані станом на 22 грудня 2017 року показують, що в 

даний час в ЄС налічується близько 20 мільйонів громадян третіх країн, або 4% 

від загального населення ЄС. 75% з них знаходяться в Німеччині, Іспанії, Італії, 
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Франції та Великій Британії. У той час як в таких країнах, як Польща, Румунія 

або Словаччина, громадяни третіх країн становлять менше 0,5% населення, в 

Іспанії, Греції, Італії, Литві, Австрії, Латвії та Естонії вони складають до 5% 

населення [27]. 

Треба сказати, що в управлінні міграцією і здійсненні політики реадмісії 

сторонами досягнуто значного прогресу, але потреба функціонування сучасної 

системи міжнародного захисту мігрантів все ще є актуальною в більшості 

країн-учасниць Східного партнерства. Зокрема, партнерство мобільності 

лежить в основі діалогу щодо співробітництва між Вірменією та Європейським 

Союзом, відповідно до чого агентством Євросоюзу щодо захисту зовнішніх 

кордонів Frontex було підписано робочу домовленість з Вірменією. 

Серед учасників Східного партнерства варто виділити Вірменію, Грузію 

та Україну, які мають схожі міграційні проблеми, включаючи рух 

внутрішньопереміщених осіб, фінансові обмеження та збройні конфлікти на 

території цих країн, що зумовили міграційні збурення. Слід зазначити, що 

створення системи управління міграцією стало одним із найактуальніших 

завдань для перспектив лібералізації візового режиму між ЄС та Україною, 

Грузією та Вірменією. 

Так, ситуація в Грузії сприяла значному збуренню всередині країни 

внаслідок політичних, економічних та соціальних зрушень, що дає підстави 

вести мову про збільшення числа мігрантів з цієї країни. Проте більшість з них 

прямувало до Росії, Туреччини, США, Ізраїлю, Вірменії та України, в той час як 

у європейських країнах кількість грузинських мігрантів є порівняно невеликою. 

Більшість з них мають труднощі з отриманням офіційного дозволу на 

працевлаштування, тому працюють нелегально. Однією з причин цього явища є 

відсутність в Грузії повноцінного законодавства, яке би сприяло легальному 

працевлаштуванню її громадян за кордоном. Зокрема, відсутні двосторонні 

угоди з тими державами, де живе і працює більшість мігрантів-вихідців з 

Грузії.  
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Статистика свідчить, що найбільша кількість нелегальних мігрантів з 

Грузії до країн Європейського Союзу спостерігалася в 2012 році, коли з 1597 

осіб, що незаконно перетнули східні кордони ЄС, 328 виявилися грузинськими 

громадянами. В наступні роки ситуація покращилася, і вже, наприклад, у 2014 

році нелегально перетнула європейські кордони 171 особа – вихідець з Грузії з-

поміж 1275 чоловік-нелегалів. Тенденція до зниження нелегальних мігрантів з 

Грузії спостерігалася і в наступні роки. Аналіз Frontex засвідчив, що грузинські 

громадяни, що мігрували до Європи, в основному прибували до Євросоюзу з 

Білорусі та України через східний кордон з Польщею.  

Виходячи з цієї ситуації, є підстави припустити, що трудова міграція 

може стати важливою складовою стратегії розвитку відносин між 

Європейським Союзом та Грузією, що, у свою чергу, сприятиме надходженню 

фінансових ресурсів до грузинського бюджету. Вагомим інструментом такої 

взаємодії є співпраця «ЄС-Грузія» в рамках мобільності Партнерства, 

започаткованого 16 лютого 2010 року, завдяки чому грузинська сторона 

отримала важелі керівництва трудовою міграцією. Також варто згадати 

співпрацю з Frontex (спільну угоду, підписану у 2008 році), на основі якої 

Грузія тісно взаємодіє з структурами безпеки кордонів ЄС у сфері нелегальної 

міграції та боротьби з транскордонною злочинністю. 

Незважаючи на проблеми, які існували в Грузії у сфері міграції своїх 

громадян, ця країна стала прикладом ефективної політики Європейського 

Союзу, в межах якої реалізовувався процес візової лібералізації до цієї країни-

учасниці Східного партнерства. Ці реформи стосувалися в першу чергу таких 

положень як права людини, безпека, свобода і справедливість, а також 

міграційна політика. В країні в 2010 році було створено Державну комісію з 

питань міграції та Секретаріат комісії, а також розроблено Міграційну 

стратегію на 2016-2020 рр. та подальший План дій, покликаний створити єдину 

систему управління міграцією, аналізувати та поширювати достовірну 

інформацію про всі види міграційних тенденцій в країні. Цей інтегрований 
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механізм інформації мав завдання вирішити проблеми, пов’язані з нелегальною 

міграцією, політикою притулку та візами. 

У напрямі візової лібералізації, здатної перевести вирішення міграційних 

проблем в іншу площину, Україні вдалося досягти значних результатів, проте в 

країні існує ще низка запитів, пов’язаних із боротьбою з корупцією, 

уніфікацією нормативно-правової бази та питань, пов’язаних із безпекою 

мігрантів. Зокрема, в Україні потрібно прийняти Закон «Про трудову 

міграцію», положення «Про шукачів притулку та політику інтеграції 

притулків» та ще багато інших підзаконних нормативно-правових актів, які би 

врегульовували міграційні питання. 

Щодо Вірменії, то потоки мігрантів з цієї країни постійно змінювалися, 

що зумовлювалося нестабільною ситуацією всередині вірменського 

суспільства. Протягом останніх років спостерігалися міграції населення на 

більш тривалий період (рік або й більше), і основними європейськими 

країнами, куди прямували вірмени, були Німеччина, Франція, Чехія, Польща та 

Іспанія. 

На шляху до лібералізації безвізового режиму з ЄС та врегулювання 

міграційних питань Вірменія внесла зміни до законодавства про притулок та 

біженців, зокрема, до Кримінального кодексу. Ці дії були здійснені відповідно 

до статті 31 Конвенції про статус біженців від 1951 року. 

Незважаючи на заходи, які були вжиті Грузією та Вірменією для 

контролю над мігрантами, значна частина населення покинула межі 

батьківщини, оскільки як на території Грузії, так і на території Вірменії була 

нестабільна ситуація, зумовлена збройними сутичками, конфліктами та 

революціями. Найпопулярнішими країнами ЄС, в яких шукали притулку 

громадяни Грузії, стали Франція, Німеччина, Греція та Польща. Щодо жителів 

Вірменії, то вони мігрували переважно до Франції, Німеччини та Іспанії. 

Як вже згадувалося, такі країни-учасниці Східного партнерства, як 

Україна, Грузія та Республіка Молдова, демонструють чіткі пріоритети своєї 

зовнішньоекономічної політики у напрямі євроінтеграції. Відповідно до 
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підписаних угод з цими країнами Євросоюз дав можливість їхнім громадянам-

власникам біометричних паспортів без візи подорожувати Шенгенською зоною 

протягом 180-денного періоду, але не більше, ніж 90 днів. Цей дозвіл 

пов’язаний не з можливістю працевлаштуванням, а лише з відвіданням друзів 

чи родичів, туристичними мандрівками чи діловими поїздками.  

Азербайджан та Вірменія перебувають на більш віддаленій відстані до 

реалізації євроінтеграційних перспектив, ніж Україна чи Молдова, і з ними 

Європейський Союз уклав угоди про спрощений візовий режим. Цей режим 

передбачає зменшення адміністративних перешкод громадянам Вірменії чи 

Азербайджану для того, щоб здійснити поїздку в Шенгенську зону 

Також Євросоюзом з цими країнами було укладено угоди про реадмісію, 

відповідно до яких нелегальні мігранти мали змогу повернутися на 

батьківщину, навіть ті, які вчинили злочини. З цією метою постійно 

перевіряються і оновлюються бази даних щодо тих, хто перетинає зовнішні 

кордони Європейського Союзу, у напрямі контролю за внутрішньою безпекою 

держав та громадським порядком. Зокрема, такими базами є база даних 

Інтерполу про втрачені та викрадені проїзні документи та Шенгенська 

інформаційна система. Ще варто згадати проект Frontex Європейської 

прикордонної служби берегової охорони, який повинен посилювати охорону 

кордонів країн-учасниць Східного партнерства. Крім того, Європейським 

Союзом проводяться спеціальні тренінги, метою яких є підвищення рівня 

безпеки та захисту тих громадян, які потрапили в скрутну ситуацію, зокрема, 

жертв торгівлі людьми чи біженців, а також зменшення корупції та запобігання 

транскордонній злочинності. 

Треба сказати, що для забезпечення добробуту мігрантів життєво 

необхідним є доступ до національного ринку праці приймаючої країни. Такий 

досвід також може бути корисний для економіки цієї країни і в цілому – для 

суспільства, яке приймає мігрантів. Визнаючи складність процесу інтеграції, 

різні інститути ЄС, а також глобальні і регіональні міжнародні організації 
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надають підтримку урядам країн в розробці і здійсненні відповідної політики і 

практичних кроків. 

Загалом, про те, що східні партнери та Євросоюз працюють над 

вирішенням проблем нелегальної міграції, незаконного переміщення через 

кордони Європи та перебування на території країн Європейського Союзу, 

свідчать заходи, організовувані з даного питання.  

Так, питання інтеграція мігрантів фігурує в порядку денному 

Глобального договору з міграції, який в даний час розробляється державами-

членами ООН. Стаття 39 Нью-Йоркської декларації про біженців та мігрантів, 

прийнятої в 2016 році, підтвердила прихильність держав-членів ООН боротьбі з 

ксенофобією, расизмом і дискримінацією по відношенню до біженців і 

мігрантів. Відповідно до Декларації, яку підписала її держави зобов’язалися 

вжити заходів щодо поліпшення інтеграції та включення мігрантів в приймаючі 

спільноти, приділяючи особливу увагу доступу до освіти, охорони здоров’я, 

правосуддя і мовних курсів [27]. 

Важливим заходом у сфері врегулювання міграційних питань стала 

зустріч Панелі Східного партнерства з міграції та притулку, яка відбулася в 

польській столиці 14-15 грудня 2017 року і була організована грузинською та 

польською сторонами за підтримки Європейської комісії представників 

української сторони.  

Захід був присвячений проблематиці економічної інтеграції мігрантів і на 

ньому експерти з питань розвитку міграційної політики обговорювали питання 

ефективності тих інструментів, які існують на даний час у сфері міграційної 

політики Європейського Союзу. Представники Єврокомісії визнали, що 

оскільки міграційне питання у багатьох випадках відноситься до внутрішньої 

компетенції європейських країн, то на рівні Євросоюзу поки що не 

відпрацьовано ефективних механізмів вирішення проблем, що існують на 

даний час в міграційній сфері. 

Разом з тим, в багатьох питаннях можна досягти консенсусу, який 

стосується: 
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- строків, тому що інтеграційні процеси повинні розпочинатися 

якнайшвидше; 

- мови, оскільки мовне питання повинно бути наріжним каменем при 

здійсненні інтеграції; 

-  ринку праці, бо це питання зв’язує країни, що приймають 

мігрантів, та країни, на території яких вони працюють. 

Щодо останнього пункту, то з метою покращення ситуації на ринку праці 

варто на ньому впровадити спеціальну інтеграційну програму, яка включатиме 

як професійну, так і мовну підготовку. Також з огляду на двосторонність 

процесу інтеграції, слід акцентувати увагу на взаємовигідному обміні зі 

спільнотою, яка приймає на своїй стороні мігрантів. 

 Присутні на зустрічі Панелі Східного партнерства з міграції та притулку 

визнали, що на даний час існує низка невирішених питань, таких як: 

- захист мігрантів на ринку праці від різного роду зловживань з боку 

роботодавців; 

- полегшення для мігрантів доступу до інформації про їхні права та 

обов’язки; 

- заходи, що вживаються до від’їзду мігрантів; 

- посилення ролі консалтингових компаній серед мігрантів. 

Також на зустрічі були обговорені останні події, які зумовили міграційні 

тенденції сучасності, що спостерігаються з країн, що належать до Східного 

партнерства. Експерти наголосили на важливості професійного навчання та 

визнання кваліфікацій і навичок для успішної інтеграції, а також роль 

економічно інтегрованої діаспори у встановленні і використанні взаємозв’язку 

між міграцією та розвитком. 

Проблематика міграції також стала предметом обговорення на самітах, 

які відбувалися протягом періоду існування Східного партнерства. Зокрема, на 

останньому саміті, який відбувся 24 листопада 2017 року в Брюсселі, главами 

держав та урядів учасників зустрічі було підписано спільну декларацію. 

Міграційне питання в цьому документі піднімається у контексті реалізації 
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належного державного управління та зміцнення безпеки людей, зменшення 

соціальної вразливості шляхом розвитку демократичних, прозорих та 

ефективних державних інститутів. 

Так, в Декларації сказано, що взаємодія із Європейським Союзом країн-

учасниць Східного партнерства буде корисною для них, оскільки вони зможуть 

ефективніше протистояти зовнішнім загрозам шляхом здійснення реформ в 

сфері безпеки, запобігання аваріям та катастрофам, врегулювання кризових 

ситуацій, боротьби з нелегальною міграцією, організованою злочинністю та 

посилення кібербезпеки, здійснення міжкультурного та міжрелігійного діалогу, 

а також мінімізації впливу радикально налаштованих екстремістів тощо [93].  

Також в документі підкреслено, що діалог сторін з питань співпраці в 

сфері оборони та соціальної безпеки є ключовим, тому внесок партнерів у 

поглиблення цих стосунків є надзвичайно важливим для їх подальшої 

взаємодії. 

Міграційне питання є предметом обговорення не лише на самітах країн-

учасниць Східного партнерства. Так, на зустрічі представників країн 

Вишеградської четвірки та Східного партнерства 12 квітня 2017 року 

президентом Польщі Анджеєм Дудою було висловлено сподівання, що 

зближення стосунків Європейського Союзу та країн пострадянського простору, 

присутніх на заходів, є шляхом до майбутнього приєднання останніх до 

Європейської спільноти.  

На продовження цієї тези Дуда зазначив, що країни повинні діяти 

спільно, щоб протистояти зовнішнім викликам, серед яких – військова криза і 

війни на Близькому Сході, загроза тероризму та міграційні тенденції на 

території Європи. У зв’язку із цим було акцентовано увагу на потребі 

посилення співробітництва у трикутнику «Адріатика – Чорне море – Балтійське 

море».  

Отже, можна стверджувати, що в межах Східного партнерства країни 

тісно співпрацюють в сфері вирішення міграційних проблем. Проте 

безпосередньо країнам-учасницям Східного партнерства необхідно докласти 
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зусиль, щоб врегулювати міграційні переміщення своїх громадян до країн 

Євросоюзу та не допустити, щоб їхня територія використовувалася як 

транзитна для нелегальних мігрантів з інших країн.  

З цією метою потрібно посилити процеси демократизації суспільства та 

вдосконалення нормативно-правової бази, яка стосується міграційної політики. 

Поліпшенню ситуації з нелегальними мігрантами буде сприяти і покращення 

соціально-економічного розвитку в країнах пострадянського табору, 

продовження прогресивних реформ у напрямі сучасних трансформаційних 

перетворень розвинутих країн. 

Щодо України як країни, яка межує з Євросоюзом і на території якої 

відбуваються військові дії, то для запобігання нелегальної міграції та в'їзду в 

європейські країни членів організованих злочинних груп та терористичних 

організацій українській стороні потрібно створити добре контрольовану зону, 

що ізолює територію, окуповану сепаратистами. Це убезпечить сусідні країни 

від напливу не лише нелегалів, але й від злочинців, які діють на міжнародному 

рівні.  

Загалом, міграційна політика є однією з тих сфер, де існує значний 

потенціал для прийняття узгоджених рішень країнами-партнерами та 

вироблення спільної стратегії дій. Необхідність колективного, гармонізованого, 

узгодженого співробітництва на регіональному рівні є абсолютно виправданою 

та зрозумілою, адже всі країни Східного партнерства позитивно сприймають 

рух до більш глибокого регіонального співробітництва, зокрема, у сфері 

міграції. 

 

 

4.3. Проблеми та перспективи взаємодії України та ЄС у сфері міграції в 

контексті реалізації Україною євроінтеграційної політики 

 

Україна як повноправний учасник Східного партнерства реалізовує 

стратегічні ініціативи щодо співробітництва з Європейським Союзом в 
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контексті здійснення запланованої мети – входження до Європейського 

співтовариства. Цей курс довгі роки був предметом уваги українського 

керівництва, науковців та громадських діячів, оскільки входження до 

європейської спільноти видавалося українській державі пріоритетним у 

здійсненні своєї зовнішньоекономічної політики.  

Так, ще у 2004 році науковець-політолог В. Копійка наголошував на 

важливості для України запровадження Євросоюзом такого сценарію відносин, 

що передбачав би можливість довгострокового вибіркового зближення з ЄС 

через укладення угод про асоціацію. Однак він зазначав, що «реалізація такої 

політики значною мірою залежить саме від політичної волі країн 

Європейського Союзу та визнання можливості його розширення за рахунок 

включення нових держав-членів зі Східної Європи». Іншими словами, першим 

кроком до впровадження інституційного механізму зближення Євросоюзу та 

потенційних його членів є визнання європейським співтовариством 

відповідальності щодо певної держави, відповідно від цього залежить рішення 

керівництва ЄС про її членство, враховуючи насамперед політичні чинники, а 

вже потім вже і всі інші [40]. 

Щодо української держави, то на даний час підписана Угода про 

асоціацію між Євросоюзом та Україною, яка дає підстави для сподівань, що в 

недалекому майбутньому євроінтеграційні прагнення української держави 

стануть реальністю. Однак для того, щоб Україна стала повноцінним членом 

Європейського Союзу, необхідно вирішити немало питань та подолати ті 

проблеми, які існують сьогодні в сучасному українському суспільстві. Одним із 

завдань, що стоять перед українським суспільством та владою, є міграційне 

питання, яке з площини внутрішньодержавного вже давно перейшло в площину 

проблеми міжнародного масштабу. 

Треба сказати, що міграційна проблематика набула нових відтінків після 

того, як в Україні з 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим з 

країнами Європейського Союзу. Зважаючи на досвід країн, які раніше отримали 

безвізовий режим з Європою, та аналізуючи сьогоденну ситуацію в українській 
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державі, можна напрацювати рекомендації щодо покращення співпраці між 

Україною та Євросоюзом. 

Варто наголосити на тому, що прямого зв’язку між наданням безвізового 

режиму та посиленням міграційних тенденцій нема, адже міграція є явищем, 

яке зумовлене соціально-економічними та політичними чинниками в державі та 

належним рівнем безпеки в суспільстві. Українці протягом останнього 

десятиліття активно перетинають західні кордони держави, мігруючи в 

пошуках роботи, в той час як поїздки до Російської Федерації значно знизилися 

починаючи з 2013 року. 

Від євроінтеграції чимало українців очікувало позитивних змін ще перед 

запровадженням безвізового режиму, про що свідчать масштабні соціологічні 

дослідження, які протягом 14-22 листопада 2015 року разом з соціологічною 

службою Центру Разумкова були проведені Фондом «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва в усіх регіонах України за виключенням анексованих та 

окупованих Російською Федерацією українських територій. Опитування 

проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Результати дослідження показали, що половина населення (50%) вважали, 

що Україна виграє від приєднання до Європейського Союзу. Основними 

перевагами від членства в ЄС українці вважали можливість вільного 

пересування людей за кордон (39%), підвищення рівня життя людей (37%), 

вільний доступ молоді до навчання в університетах держав-членів ЄС (34%). 

Разом з тим, основними негативними наслідками від членства в ЄС, на думку 

населення, могли стати еміграція українців за кордон (33%) та погіршення 

відносин з Росією та іншими країнами СНД (27,5%). А перед запровадженням 

безвізового режиму він був важливим для 57% українців [107].  

Отже, міграційне питання хвилювало багатьох українців ще до початку дії 

безвізового режиму, а співпраця між Україною та ЄС розпочалася задовго до 

підписання Угоди про асоціацію. Зокрема, вона відбувалася за такими 

напрямами: 

- обмін необхідною інформацією між сторонами; 
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- експертиза законодавства в сфері міграції; 

- допомога в підготовці спеціалістів щодо вирішення міграційних 

питань; 

- матеріальна та технічна допомога Європейського Союзу українській 

стороні; 

Зазначені дії відбувалися в ході діалогу між ЄС та Україною щодо 

набуття безвізового режиму для українських громадян. Вони сприяли 

покращенню прикордонного контролю та зменшенню кількості мігрантів, які 

прагнули нелегально потрапити на територію Євросоюзу, що, у свою чергу, 

дало можливість підвищити ефективність системи управління міграційними 

процесами.  

Щодо хронології, то питання безвізу на офіційному рівні почало 

обговорюватися ще у 2010 році, коли Україна отримала План дій з лібералізації 

візового режиму. В цьому Плані піднімалися наступні питання: 

- управління міграційними процесами; 

- фундаментальні права мігрантів, зокрема, на свободу пересування; 

- політика притулку мігрантів; 

- боротьба з дискримінацією. 

Відповідно до зазначеного  Плану дій в Україні необхідно було схвалити 

Національну стратегію управління міграцією та створити інституційну систему, 

яка би ефективно управляла міграційними процесами, вживати рішучих заходів 

щодо боротьби з нелегальною міграцією та покращити правила перебування 

іммігрантів на території української держави. Також Україні належало 

уніфікувати нормативно-правову базу щодо надання притулку мігрантам, 

враховуючи стандарти Європейського Союзу, та впровадити заходи, які мали 

стосуватися реінтеграції українських громадян, що повертаються на 

батьківщину. 

Реалізація Плану дій з лібералізації візового режиму засвідчила, що 

Україні вдалося досягнути вагомих результатів стосовно покращення 

управління міграцією та удосконалення міграційного законодавства. Зокрема, 
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було затверджено Концепцію Державної міграційної політики України, 

сформовано Державну міграційну службу України, вдосконалено 

законодавство шляхом ухвалення Закону, який регламентував ведення Єдиного 

державного демографічного реєстру та укладення документів, які посвідчують 

особу, її спеціальний статус та підтверджують громадянство України, а також 

прийняття нових редакцій законів, які визначали правовий статус осіб без 

громадянства, іноземців, біженців та осіб, які потребують тимчасового чи 

додаткового захисту [82, 83, 84].  

Після 2014 року спостерігався ще швидший прогрес в реалізації пунктів 

Плану дій. Зокрема, українською стороною вдалося досягти всіх 144 критеріїв, 

які були передбачені Планом для того, щоб отримати вагомі результати в сфері 

захисту прав і свобод людини, захисту кордонів, боротьби з організованою 

злочинністю та безпеки документів. Для того, щоб досягнути поставлених 

завдань, в Україні було прийнято майже 150 законів та підзаконних 

нормативно-правових актів.  

Важливо зробити акцент на заходах щодо підвищення якості управління 

державним кордоном. В умовах російської агресії позиції на східному кордоні 

України було послаблено, проте це не позначилося на рівні контролю ситуації 

на західних кордонах держави, де ситуація залишалася стабільною. 

Ще через рік Верховною Радою України було прийнято Закон «Про 

зовнішню трудову міграцію», норми якого регламентували питання трудової 

міграції та соціальний захист мігрантів, їх освітні, культурні та мовні потреби і 

їх забезпечення. Цим Законом українська держава засвідчила перед 

Євросоюзом готовність вживати заходів щодо повернення трудових мігрантів 

на батьківщину та сприяти їх реінтеграції. Це було відображено в Плані заходів 

щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх 

сімей, які повертаються в Україну, розробленому і затвердженому Кабінетом 

Міністрів України відповідним розпорядженням. 

Прийняття Концепції державної міграційної політики України стало 

поштовхом до нових прогресивних кроків – у червні 2017 року українським 
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урядом була ухвалена Стратегія державної міграційної політики України [36], 
яка містила в собі норми, що відповідали вимогам сучасного українського 

суспільства, і таким чином замінила собою недосконалу Концепцію. Тому 

підготовка до реалізації безвізового режиму на основі послідовного виконання 

Плану дій з лібералізації візового режиму дала результат у вигляді підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Слід зазначити, що діалог з візової лібералізації був процесом, який дав 

позитивні результати для української сторони. Було вирішено проблеми, які 

роками чекали на своє вирішення, – мова йде про впровадження в життя 

концептуальних засад щодо міграційної політики України, створення 

Державної міграційної служби та удосконалення законодавства щодо 

реінтеграції українських мігрантів тощо.  

Після того, як була підписана Угода про Асоціацію між Європейським 

Союзом та Україною, співробітництво у сфері міграції знайшло своє 

відображення у статті 16 документа, в якій підтверджено важливість спільних 

управлінських дій міграційними переміщеннями між сторонами підписання 

Угоди та необхідність подальшого розвитку двостороннього діалогу щодо 

міграційних аспектів взаємодії і розробку стратегій соціально-економічного 

розвитку держав, звідки походять мігранти, на основі цієї Угоди. 

Співробітництво в рамках цієї Угоди основується на принципах партнерства і 

спільної відповідальності, взаємної довіри та солідарності [99].  

Сторони підписання Угоди узгодили, що співробітництво в сфері міграції 

буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства Євросоюзу та 

національного українського законодавства і буде зосереджуватися на 

наступних моментах: 

- використання потенціалу та можливостей співпраці ЄС та України 

для того, щоб подолати причини виникнення міграції; 

- зосередження спільних зусиль на подоланні нелегальних 

міграційних тенденцій та незаконному перетині нелегалів через 

державний кордон у напрямі Євросоюзу; 



158 

 

- забезпечення реалізації прав та свобод тих мігрантів, які 

перебувають на території ЄС на законних підставах, та сприяння їх 

інтеграції в європейське співтовариство; 

- впровадження ефективних управлінських методів у сфері захисту 

кордонів; 

- посилення рівня безпеки документації у сфері міграції; 

- взаємодія сторін щодо забезпечення повернення нелегалів до місця 

їх проживання; 

- посилення співпраці щодо обмеження нелегального 

працевлаштування мігрантів; 

- налагодження співпраці щодо ефективного інтегрованого 

управління спільними кордонами з метою усунення міграційних 

проблем у двосторонньому напрямі. 

Також в статті 17 Угоди підкреслено, що ті українські громадяни, які 

працюють в Євросоюзі на законних підставах, будуть захищені законодавством 

від дискримінації на підставі громадянства. У свою чергу, такі гарантії мають і 

європейці, які працюватимуть в Україні на законних підставах. В цій статті не 

йде мова про розширення можливостей для українців працевлаштовуватися в 

Євросоюзі, а лише про регламентування їхньої поведінки відповідно до норм та 

стандартів Європейського Союзу. 

В Угоді зроблений акцент на спільних зусиллях сторін, спрямованих 

проти нелегальної міграції у напрямі боротьби з організованими злочинними 

групами, які займаються торгівлею людьми та нелегальним переправленням 

мігрантів, та у напрямі захисту жертв таких злочинних угрупувань. Окрім 

цього, Угода передбачає, що проблемні питання щодо міграції повинні бути 

включені до національних стратегій соціально-економічного розвитку регіонів 

походження мігрантів з метою подолання причин виникнення міграційних 

явищ. 

Треба сказати, що міграційні тенденції українців у європейському 

напрямі були традиційно високими ще до запровадження безвізового режиму. 
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Проте склалася парадоксальна ситуація: війна на Донбасі мало вплинула на 

бажання українців мігрувати до Європейського Союзу – конфлікт був 

причиною значного переміщення населення всередині країни, проте кількість 

осіб, які вирішили отримати статус біженця в країнах ЄС був досить скромний. 

Офіційна статистика Євросоюзу свідчить, що у 2014 році попросили притулку 

близько 10 000 громадян України, які мігрували в основному до Польщі, 

Німеччини та Швеції. До середини 2015 року у Німеччині надійшло 5300 

заявок на міжнародний захист від громадян України, в Італії попросили 

притулку 4 475 осіб, у Польщі – 3610 чоловік, у Франції – 2265 українців, у 

Швеції – 2110 осіб. Осередками притулку мігрантів стали також Австрія, 

Бельгія та Чехія [125]. Більшість тих, хто вирішив покинути територію воєнних 

дій, мігрували до Російської Федерації та Білорусі. 

Закономірно, що настання безвізового режиму засвідчило свою 

актуальність, адже своїм правом на виїзд вже скористалося більше ніж 100 

тисяч українських громадян. Тільки на початок липня 2017 року, за 

інформацією Державної міграційної служби України, було видано 4 млн. 50 

тис. біометричних паспортів, а до кінця року мало бути оформлено 2,4 млн 

таких документів [68].  

Зростання кількості бажаючих свідчить про те, що українці бажають не 

лише подорожувати Європою, але й працевлаштуватися в європейських 

країнах. Проте офіційно отримати роботу має можливість незначна частка 

українських громадян. За даними офіційної статистики нинішня кількість 

трудових мігрантів з України, ймовірно, перевищує 1,2 млн. чоловік, проте не 

всі трудові мігранти працюють із дозволами на роботу [125].  

Експерти побоюються, що багато бажаючих працювати за кордоном 

можуть спровокувати потік нелегальної міграції до Євросоюзу. Це може 

збільшити ризики як для окремих індивідів, так і для країн в цілому, на 

території яких будуть проживати мігранти, що, у свою чергу, може стати 

причиною призупинення безвізового режиму між Україною та Європейським 

Союзом.  
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Особливо обстоюють цю думку лідери європейських країн, які із 

застереженням ставляться до України як до потенційного члена ЄС. З метою 

захисту своїх інтересів європейцями навіть розроблено спеціальний, який 

передбачає призупинення безвізу за умови зловживання громадянами країни, 

яка його отримала, своїми правами і перетворення їх на джерело міграційної 

загрози для Євросоюзу. 

Зокрема, безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом може 

бути призупиненим за таких умов: 

- якщо на території Євросоюзу буде виявлено 50% і більше 

порушників міграційного законодавства або тих, яких не допущено 

до в’їзду на територію Європейського Союзу, і до того ж якщо їх 

кількість щонайменше протягом двох місяців буде зростати; 

- українці будуть суттєво зловживати безпідставними клопотаннями 

про притулок на території ЄС; 

- ситуація щодо повернення нелегальних мігрантів на територію 

України погіршиться; 

- якщо в європейських країнах буде зростати кількість злочинів, 

вчинених українцями, що нелегально перебувають на території 

Євросоюзу. 

Варто зазначити, що останні два пункти не дають підстави українській 

стороні побоюватися за анулювання безвізового режиму, адже Україна 

сумлінно дотримується вимог ЄС щодо реадмісії, а мігранти-українці, які 

перебувають на території Європи нелегально, прагнуть працювати і уникають 

кримінальних ситуацій з їх участю. Хоча безперечно, що європейська сторона 

посилено контролює це питання, адже кількість нелегалів з України в останні 

роки відчутно збільшилася. 

Також ситуація з нелегалами може загостритися у зв’язку із агресією з 

боку Росії на території України. Це є потенційна загроза для європейців, адже 

загострення ситуації може дати поштовх до збільшення потоків нелегалів до 

Євросоюзу  
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Проте перелічені умови не є основними причинами збільшення кількості 

потенційних нелегальних мігрантів на територію Європейського Союзу. Дані 

соціологічних опитувань дають підставу стверджувати, що головною 

небезпекою поглиблення євроінтеграційних прагнень української держави, на 

думку громадян, є зростання еміграційних процесів з України до ЄС [107]. Для 

цього є вагомі підстави – економічна ситуація в державі, низький рівень оплати 

праці та невпевненість в майбутньому штовхають українців їхати за кордон, 

навіть нелегально, для того, щоб заробити гроші, а то й залишитися в Європі 

назавжди. Цьому непрямим чином сприяють і європейські працедавці, які 

стимулюють відтік якісної і дешевої робочої сили з України, яка нелегально, а, 

отже, і менш вартісно, буде працювати, розвиваючи таким чином економіки 

європейських держав. 

Отже, можна стверджувати, що ситуація з безвізовим режимом посилила і 

ще посилюватиме міграційні тенденції українців. Вони можуть мати 

циркулярний характер, подібний до ситуації в Польщі, громадяни якої 

періодично виїжджають на короткотермінові заробітки до більш розвинених 

країн Євросоюзу, а можуть бути довготерміновими. В останньому випадку 

ситуація залежатиме від стану економіки української держави, можливостей 

українцям працевлаштування на батьківщині, зовнішньополітичних загроз з 

боку сусідів, зокрема, Росії та інших чинників. Поширенню довгострокових 

міграційних тенденцій також сприяє і буде сприяти в майбутньому снування 

українських діаспор у багатьох європейських країнах, зокрема, Італії, 

Португалії, Іспанії тощо, які глибоко вкорінилися в європейське суспільство і 

які допомагають приїжджим знайти роботу і житло. 

Підтвердженням того, що в Європі активно поширюється явище 

довгострокової міграції українців, є той факт, що, наприклад, ще десять років 

тому статус довгострокового мігранта, який надає повноту прав постійного 

мешканця, мали приблизно 50 тисяч українців, а вже в 2015 році цей показник 

збільшився у 7 разів і кількість мігрантів-громадян України становила 359 

тисяч осіб. Найбільше таких громадян знаходиться на території Італії, Чехії, 
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Іспанії та Польщі. Треба сказати, що до цієї статистики не входять ті особи, які 

раніше офіційно стали громадянами європейських країн, в яких вони 

перебували, що, відповідно, свідчить про те, що їм не було потреби отримувати 

документи, які надавали іноземцям дозвіл на проживання в країнах 

Європейського Союзу.  

Ще однією особливістю пожвавлення міграції до Євросоюзу з України є 

активізація молоді, яка прагне кращих умов життя за кордоном і які не може 

отримати в себе на батьківщині. Опитування, проведене Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в червні минулого року 

засвідчило, що вільно пересуватися територією європейських країн в першу 

чергу прагне молодь [5], що й закономірно. Саме молоді люди найкраще знають 

іноземні мови, є освіченими та найбільш мобільними, тому мають кращі 

передумови для міграції до Європи. 

Основний акцент молоді українці ставлять на можливості отримання 

якісної освіти в європейських навчальних закладах, відповідно до чого в 

країнах ЄС стрімко зростає кількість українських студентів. Наприклад, якщо 

ще десять років тому в Євросоюзі на навчанні перебувало приблизно 10 тисяч 

учнів та студентів з України, то вже у 2016 році цей показник збільшився у 2,5 

рази. Лише в одній Польщі навчалося 16,8 тисяч українців. 

Зростання бажаючих навчатися в європейських країнах пояснюється тим, 

що молоді українці вбачають в цьому реальну можливість достойно 

працевлаштуватися в більш розвиненому європейському суспільстві. Таким 

чином посилюються еміграційні настрої громадян України – деякі експерти 

вважають, що близько 80% з тих, хто навчався в ВУЗах ЄС не повертаються 

назад в Україну. Такі міграційні настрої українського населення не можуть не 

викликати занепокоєння, адже це прямим чином позначається на економічній, 

соціальній та демографічній ситуації в Україні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що отримання Україною 

безвізового режиму внаслідок підписання Угоди про асоціацію з- 

Європейським Союзом відкрило нові можливості щодо взаємодії з 
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європейськими країнами. Безперечно, що міжнародна мобільність українців 

дасть можливість пожвавлювати політичний діалог, розвивати економічну та 

культурну співпрацю, прискорювати модернізацію української держави та 

поглиблювати міжлюдські контакти,  

Разом з тим, отримання безвізу загострило деякі проблеми, зокрема, у 

сфері міграції, адже в умовах демографічної кризи в Україні активізація 

міграційних процесів може стати значною загрозою для українського 

суспільства. Тому забезпечення належних умов для належного функціонування 

безвізового режиму в Україні повинно супроводжуватися вирішенням 

міграційних проблем та зменшенням кількості бажаючих, особливо молоді, 

виїжджати за кордон. 

Реальним виходом з ситуації є успішний соціально-економічний розвиток 

української держави, який стане запобіжником втрат людських ресурсів, що 

спричинені еміграцією. На державному рівні потрібно впровадити в життя 

успішну міграційну політику, яка би гарантувала захист прав мігрантів, 

мінімізувала негативні наслідки міграції та забезпечила впорядковані та законні 

міграційні переміщення громадян.  

В Україні не існує чіткої правової регламентації державної міграційної 

політики, тому нами пропонується розглядати це поняття як цілеспрямовану та 

системну діяльність державного виконавчого органу влади та місцевих органів 

влади щодо забезпечення ефективного співробітництва України із сусідніми 

державами у сфері зниження міграційних потоків за межі української держави, 

попередження нелегальної міграції, усунення її наслідків та захист прав тих 

мігрантів, які перебувають за кордоном. Така політика передусім повинна 

сприяти підвищенню добробуту населення з тим, щоб мінімізувати відтік 

українських громадян за кордон, і здійснюватися за допомогою комплексу 

правових, організаційних, інституційних, економічних та інформаційних її 

складових (рис. 4.2). 

В основі державної міграційної політики повинно лежати правове 

забезпечення, яке відповідає вимогам сучасного українського і європейського  
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суспільства та тим вимогам, які ставляться до держави в контексті 

врегулювання міграційних потоків та попередження відтоку працездатного 

населення з України.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Складові держаної міграційної політики в Україні* 

*Джерело: власні узагальнення 

 

Правовою основою здійснення міграційної політики в Україні є 

міжнародні договори та вітчизняне законодавство, постанови уряду, що 

регулюють окремі питання, проте багато з них залишаються проблемними, 

зокрема, в міграційній сфері. 

Суттю ефективного правового забезпечення має бути формування нових 

та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів, які покликані 

забезпечувати добросусідські взаємовідносини між Україною та ЄС. 

Відповідно, в сфері міграційної політики існує потреба прийняти 

основоположний закон, в якому би визначалися концептуальні засади її 

реалізації і на підставі якого потрібно внести зміни і доповнення до діючого 

законодавства. Таким нормативним актом міг би стати Закон «Про державну 

міграційну політику», в якому слід дати правову регламентацію даного поняття, 

принципи, мету та завдання цієї політики, інституційне, ресурсне, та фінансове 
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забезпечення її реалізації та відповідальність за порушення міграційного 

законодавства. 

Організаційне регулювання як складова державної міграційної політики 

повинно забезпечити реалізацію заходів щодо зниження міграційних потоків 

українців до Європи. В цьому повинні бути задіяні як державні та регіональні 

органи влади, так і громадські організації, які мають проводити просвітницьку, 

консультаційну, пропагандистську діяльність, організовувати круглі столи та 

семінари, співбесіди на тему міграційної політики. Держава повинна зацікавити 

українців шукати роботу в себе на батьківщині, сприяти збільшенню робочих 

місць, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації працівників, їх стажуванню 

тощо. Всі ці дії повинні бути спрямовані на те, щоб знизити рівень трудової 

міграції українського населення. 

Інституційне регулювання покликане забезпечувати пряме керівництво 

державних та місцевих органів влади міграційними процесами. Сюди варто 

віднести відстоювання інтересів українців за кордоном у відповідних 

міжнародних інституціях тими міністерствами і відомствами України, які 

мають на це повноваження. У свою чергу місцеві органи влади повинні 

забезпечувати розвиток ефективної прикордонної співпраці з сусідніми 

державами, що дасть змогу знизити рівень нелегальної міграції з України до 

Європейського Союзу. 

Економічне регулювання як складова державної міграційної політики є 

надзвичайно важливим, адже саме нестабільна економічна ситуація в державі 

спонукає українців мігрувати за кордон у пошуках кращого життя. 

Відповідно, у напрямі покращення економічного регулювання, покликаного 

мінімізувати міграційні потоки до Євросоюзу, необхідно на рівні держави 

здійснити такі основні кроки: 

- підвищити рівень соціально-економічного розвитку держави шляхом 

оптимізації податкової, митної, валютної та фінансово-кредитної 

політики; 
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- покращити підприємницький клімат в державі, що дасть змогу 

збільшити кількість робочих міць та зайнятість населення; 

- виділяти цим підприємцям дотації та субвенції та вдосконалювати 

цінове регулювання на ринку; 

- активізувати боротьбу з корупцією; 

- покращити інвестиційний клімат, що сприятиме надходженню 

капіталовкладень в економіку держави з-за кордону та покращить 

економічну ситуацію в державі загалом. 

Інформаційне регулювання має бути пріоритетом державної міграційної 

політики. Належна поінформованість населення через засоби масової 

інформації про дії держави, спрямовані на зниження міграційних потоків та 

покращення соціально-економічного розвитку буде вагомим чинником 

сприяння євроінтеграційним прагненням України. Також важливо 

інформувати громадськість про діяльність Державної міграційної служби, яка 

повинна бути прозорою та дієвою, наприклад, в контексті видачі закордонних 

паспортів, що є надзвичайно актуальним сьогодні. Цю інформацію потрібно 

оприлюднювати на сайті відомства та його регіональних підрозділів. 

Отже, реалізація державної міграційної політики України повинна 

здійснюватися в комплексі та гармонійному поєднанні правового, 

організаційного, інституційного, економічного регулювання та 

інформаційного забезпечення. Для того, щоб таке поєднання було 

максимально ефективним, необхідно здійснити наступні кроки: 

1. Сформувати постійну робочу міжвідомчу групу при Кабінеті Міністрів 

України, яка би займалася опрацюванням питань, пов’язаних із законодавством 

у сфері міграційної політики України, залучаючи при цьому експертів, 

представників громадянського суспільства та органів влади, які би займалися 

розробкою відповідних пропозицій, обміном інформації та координацією 

діяльності відповідних осіб; 
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2. Реалізовувати на практиці інститут притулку, право на який мають 

іноземці та особи без громадянства згідно з частиною другою ст. 26 

Конституції України.  

3.  Здійснювати безперервний та об’єктивний моніторинг ситуації в сфері 

міграції, наслідків міграційних процесів та реалізації безвізового режиму між 

Україною та ЄС; 

4. Враховувати міграційні питання, розробляючи стратегії соціально-

економічного розвитку на загальнодержавному, регіональному та галузевому 

рівнях; 

5. Впровадити в життя План реалізації Стратегії державної міграційної 

політики України до 2025 року; 

6. Розробити та впровадити в життя Закон України «Про зовнішню 

трудову міграцію», зважаючи на той факт, що в умовах безвізового режиму 

існує велика ймовірність зростання обсягів трудової міграції українців в країни 

Європейського Союзу; 

7. Сформувати та забезпечити функціонування підрозділу в складі 

Міністерства соціальної політики України, який би був відповідальний за сферу 

трудової міграції (діяв раніше, проте зараз ліквідовано), оскільки діяльність цієї 

інституції в умовах євроінтеграції та дії безвізового режиму є достатньо 

актуальною; 

8. Постійно взаємодіяти з європейськими партнерами щодо пошуку 

оптимальних та найбільш вигідних для сторін варіантів переміщень мігрантів, 

розробляти відповідні проекти, програми та стратегії із застосуванням моделі 

циркулярної міграції, враховуючи ризики України втратити значну частку 

населення та ризики Євросоюзу очікувати наплив великої кількості мігрантів з 

числа українських громадян; 

9. Посилити захист інтересів тих українців, які навчаються, працюють та 

проживають в Євросоюзі шляхом активізації переговорів про пенсійне та 

соціальне забезпечення українських громадян в країнах їх перебування, а також 

шляхом забезпечення реалізації вже існуючих угод в цій площині; 
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10. Розробити та впровадити в життя Програму співробітництва із 

українцями, які працюють за кордоном на тимчасових засадах; 

11. Розвивати та поглиблювати співпрацю між державою та 

українською діаспорою, популяризувати українські ідеї та інтереси за кордоном 

і підвищувати рівень української освіти серед громадян, які проживають в 

країнах Європи; 

12. Посилити увагу до питання реінтеграції і повернення українських 

мігрантів на батьківщину, адже поки що це питання є найменш розвинутим в 

контексті реалізації міграційної політики України. Для цього потрібно постійно 

забезпечувати мігрантів необхідною інформацією щодо можливостей їх 

повернення; 

13. Вивчити зарубіжний досвід реінтеграції мігрантів та адаптувати 

його до українських реалій, дослідити можливість безперешкодного ввезення 

майна українських громадян, які довго проживали в європейських країнах, на 

територію України; 

14. З метою зацікавлення мігрантів повертатися на батьківщину 

впровадити в життя програми допомоги розпочати власний бізнес на Україні та 

виділяти на це кошти, надавати безповоротні гранти і кредити на пільгових 

умовах. 

Таким чином, державна міграційна політика повинна сприяти зменшенню 

негативних наслідків міграції українців до Європи, мінімізувати міграційні 

потоки за кордон, допомагати українцям повертатися додому, зацікавлюючи їх 

відкривати власну справу в себе на батьківщині та працюючи за власними 

інтересами. Саме така державна політика визначатиме перспективність 

розвитку ефективної співпраці між Україною та Євросоюзом. 
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Висновки до розділу 4 

 

Східне партнерство було започатковане на установчому саміті в Празі 7 

травня 2009 року за ініціативи Швеції і Польщі і передбачало поглиблення 

стосунків між ЄС та країнами СНД шляхом оновлення нормативно-правової та 

договірної бази взаємовідносин сторін, заміни угод про співробітництво та 

партнерство на угоди про лібералізацію візового режиму між Євросоюзом та 

країнами-партнерами, розширення діапазонів зон вільної торгівлі та підписання 

угод про асоціацію. Метою Східного партнерства було забезпечення Європі 

стабільність стосунків зі східними партнерами. Партнерство сформувалося на 

базі Європейської політики сусідства в форматі спеціального Східного виміру 

цієї політики, який передбачав як дво-, так і багатостороннє співробітництво. 

Важливою складовою взаємодії країн в рамках Східного партнерства мала бути 

безпека. Східне партнерство стало ще однією ініціативою ЄС регіонального 

виміру поряд із Середземноморським партнерством , співпрацею Євросоюзу із 

країнами Близького Сходу, Північним виміром тощо.  

Європейська комісія запропонувала організаційну структуру Східного 

партнерства, представлену на чотирьох рівнях. Перший рівень передбачає 

зустрічі на рівні глав держав і урядів держав-учасниць Східного партнерства; 

другий – щорічні весняні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та 

держав Східного партнерства; третій – створення чотирьох тематичних 

платформ згідно з основними сферами співпраці; четвертий – створення і 

діяльність комітетів з підтримки роботи тематичних платформ. 

Взаємовідносини ЄС та країн Східного партнерства здійснюються шляхом 

організації самітів, неформальних діалогів, форумів та зустрічей представників 

керівних органів. За час існування Східного партнерства було проведено п’ять 

самітів: Прага – 7 травня 2009 року; Варшава – 29-30 вересня 2011 року; 

Вільнюс – 28-29 листопада 2013 року; Рига – 21-22 травня 2015 року; Брюссель 

– 24 листопада 2017 року. 
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Міграційне питання є одним із ключових у процесі розробки нових 

напрямів взаємодії ЄС та країн Східного партнерства. З метою врегулювання 

міграційних переміщень громадян до країн Євросоюзу та недопущення, щоб 

їхня територія використовувалася як транзитна для нелегальних мігрантів з 

інших країн, учасницям Східного партнерства слід посилити процеси 

демократизації суспільства та вдосконалення правової бази у сфері міграційної 

політики. Поліпшенню ситуації з нелегальними мігрантами буде сприяти і 

покращення соціально-економічного розвитку в країнах пострадянського 

табору та  продовження прогресивних реформ. 

Україна як повноправний учасник Східного партнерства реалізовує 

стратегічні ініціативи щодо співробітництва з ЄС в контексті входження до 

Європейського співтовариства. На даний час підписана Угода про асоціацію 

між Євросоюзом та Україною, проте отримання безвізу загострило деякі 

проблеми, зокрема, у сфері міграції, адже в умовах демографічної кризи в 

Україні активізація міграційних процесів може стати значною загрозою для 

українського суспільства. Тому забезпечення належних умов для 

функціонування безвізового режиму в Україні повинно супроводжуватися 

вирішенням міграційних проблем та зменшенням кількості бажаючих, 

особливо молоді, виїжджати за кордон. 

На державному рівні потрібно впровадити в життя успішну міграційну 

політику, яка би гарантувала захист прав мігрантів, мінімізувала негативні 

наслідки міграції та забезпечила впорядковані та законні міграційні 

переміщення громадян. В Україні не існує чіткої правової регламентації 

державної міграційної політики, тому нами пропонується розглядати це 

поняття як цілеспрямовану та системну діяльність державного виконавчого 

органу влади та місцевих органів влади щодо забезпечення ефективного 

співробітництва України із сусідніми державами у сфері зниження міграційних 

потоків за межі української держави, попередження нелегальної міграції, 

усунення її наслідків та захист прав тих мігрантів, які перебувають за 

кордоном. Така політика має сприяти підвищенню добробуту населення з тим, 
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щоб мінімізувати відтік українських громадян за кордон, і здійснюватися за 

допомогою комплексу правових, організаційних, інституційних, економічних та 

інформаційних її складових. 

Суттю ефективного правового забезпечення має бути формування нових 

та вдосконалення існуючих правових актів щодо забезпечення добросусідських 

відносин між Україною та ЄС. В сфері міграційної політики існує потреба 

прийняти основоположний закон, в якому було би визначено концептуальні 

засади її здійснення і на підставі якого потрібно внести зміни і доповнення до 

діючого законодавства. Ним міг би стати Закон «Про державну міграційну 

політику», в якому слід дати правову регламентацію даного поняття, принципи, 

мету та завдання цієї політики, інституційне, ресурсне, та фінансове 

забезпечення її реалізації та відповідальність за порушення міграційного 

законодавства. 

Організаційне регулювання як складова державної міграційної політики 

повинно забезпечити реалізацію заходів щодо зниження міграційних потоків 

українців до Європи. В цьому повинні бути задіяні державні і регіональні 

органи влади, та громадські організації, які мають проводити просвітницьку, 

консультаційну, пропагандистську діяльність, організовувати круглі столи та 

семінари, співбесіди на тему міграційної політики. Держава повинна сприяти 

збільшенню робочих місць, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації 

працівників, їх стажуванню. Інституційне регулювання покликане 

забезпечувати пряме керівництво державних та місцевих органів влади 

міграційними процесами. Сюди варто віднести відстоювання інтересів 

українців за кордоном у відповідних міжнародних інституціях тими 

міністерствами і відомствами України. А місцеві органи влади повинні 

забезпечувати розвиток такої прикордонної співпраці з сусідніми державами, 

щоб знизити рівень нелегальної міграції з України до ЄС.  

У напрямі покращення економічного регулювання, покликаного 

мінімізувати міграційні потоки до Євросоюзу, на рівні держави слід: підвищити 

рівень соціально-економічного розвитку шляхом оптимізації податкової, 
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митної, валютної та фінансово-кредитної політики; покращити 

підприємницький клімат, щоб збільшити кількість робочих міць та зайнятість 

населення; виділяти цим підприємцям дотації та субвенції та вдосконалювати 

цінове регулювання на ринку; активізувати боротьбу з корупцією; покращити 

інвестиційний клімат. Інформаційне регулювання має бути пріоритетом 

державної міграційної політики. Важливо належним чином інформувати 

населення через ЗМІ про дії держави, спрямовані на зниження міграційних 

потоків та покращення соціально-економічного розвитку; про діяльність 

Державної міграційної служби, яка повинна бути прозорою та дієвою, Цю 

інформацію потрібно прозоро оприлюднювати на сайті відомства та його 

регіональних підрозділів. 
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ВИСНОВКИ 

1. В дисертаційній роботі визначено теоретичні параметри впливу 

міграційних проблем на міжнародні відносини, на основі чого встановлено, що 

в сучасному світі дослідження теми міграції вже давно перейшло із площини 

переміщення осіб, які шукають роботу за кордоном, в безпекову площину, де 

піднімаються питання пошуку шляхів врегулювання загрозливих тенденцій, 

пов’язаних з масовим переселенням людей. Представлено авторське 

трактування терміну «міграція», яке слід розуміти як явище, яке 

характеризується переміщенням осіб, які змушені добровільно чи примусово 

покинути своє постійне місце проживання внаслідок політичних, економічних, 

соціальних чи інших причин і здійснити зовнішнє переміщення в іншу країну 

або внутрішнє переміщення в межах країни для забезпечення власної безпеки, 

задоволення чи збереження матеріальних, культурних, особистісних потреб.  

Таке трактування поняття міграції допомагає зрозуміти сутність 

міграційної політики, яка реалізовується на державному та міждержавному 

рівнях. В роботі запропоновано авторське розуміння поняття міграційної 

політики, яке зводиться до того, що її можна розцінювати як комплекс рішень 

у сфері державної політики, спрямованих на планування руху населення, що 

приймаються компетентними владними органами з метою врегулювання 

міграційних процесів шляхом впровадження в життя інституційних механізмів, 

які визначають можливості та умови перетину особами кордону у випадку 

зовнішньої міграції або переміщення громадян в межах країни за умови 

внутрішньої міграції.  

Методологічний інструментарій дослідження впливу міграційних 

проблем на міжнародні відносини полягає у використанні низки наукових 

методів, які в сукупності являють собою методологію, на основі якої 

досліджується проблематика дисертаційної роботи. Дослідження 

здійснювалося на основі застосування історичного, логічного, монографічного 

методів, методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, що дало можливість 

комплексно оцінити проблеми, які існують в сфері міграційної політики 
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Європейського Союзу, та запропонувати обґрунтовані висновки і пропозиції 

щодо врегулювання міграційних потоків на території Європи. 

2. Спільна міграційна політика ЄС належить до новітніх напрямів 

спільної діяльності країн-членів об’єднання. Вона формувалася протягом 

чотирьох основних етапів: перший етап спостерігався після закінчення Другої 

світової війни і характеризувався масовим переселенням осіб, які постраждали 

від війни, до країн Західної Європи. Друга хвиля міграції розпочалася в 60-х 

роках минулого століття і була пов’язана з тим, що в Європі спостерігалося 

економічне зростання. Протягом третьої хвилі міграції (середина 70-х – кінець 

80-х років минулого століття) спостерігалося зниження попиту на працівників 

низької кваліфікації внаслідок технологічної  революції, яка відбувалася в цей 

період. Четверта хвиля міграції була пов’язана із розпадом Радянського Союзу 

та збройними конфліктами в Югославії. 

Зростання масштабів та інтенсивності міграційних переміщень дали 

поштовх керівництву Європейського Союзу визнати, що міграція є феноменом 

глобального масштабу, від якого залежить зовнішньополітична ситуація 

європейського об’єднання та її безпека. Відповідно до цього були ухвалена 

документація щодо поглиблення співробітництва між країнами Євросоюзу, 

взаємодії їх із транзитними країнами та активізації переговорів із країнами-

донорами мігрантів. 

3. Сучасний стан міграційної політики ЄС щодо країн Близького Сходу 

має такі характерні особливості: до ЄС прямують сотні тисяч людей з Іраку, 

Єгипту, Тунісу, Афганістану, Сирії та інших країн, в яких спостерігаються 

збройні сутички та конфлікти, нестабільна політична чи економічна ситуація 

тощо. Чинниками цього явища є: відсутність у значної кількості біженців 

можливостей знайти роботу у себе вдома; нестабільність економічних систем у 

багатьох країнах близькосхідного регіону; велика ймовірність померти 

голодною смертю в себе на батьківщині внаслідок значного зубожіння 

населення; соціальна нерівність громадян східних країн; прагнення гідної 

освіти, яку можна здобути в країнах Європи; природні катаклізми, які 



175 

 

спостерігаються на території багатьох східних країн; висока ймовірність 

опинитися в епіцентрі воєнних дій. 

Для розв’язання міграційних проблем необхідні консолідовані зусилля 

усіх членів ЄС. Необхідно прийняти та затвердити загальний бюджет, з якого 

будуть виділятися кошти на вирішення «міграційного питання». Також 

необхідно шукати шляхи припинення воєнних дій, гарантувати безпеку людям 

на їх батьківщині, проводити переговори зі США заради зміни їхньої 

зовнішньої політики стосовно країн, де періодично виникають серйозні збройні 

конфлікти. Також ЄС важливо мати визначену середньострокову та 

довгострокову стратегію, яка повинна передбачати чіткі дії європейців з тим, 

щоб керівництво могло прогнозувати тенденції міграційних потоків на коротко- 

та довгострокову перспективу і приймати відповідні рішення. 

4. Співробітництво Європейського Союзу з країнами Середземномор’я 

має такі особливості, які визначені як перевагами, так і недоліками такої 

взаємодії. До переваг слід віднести: співпрацю між сторонами на основі 

функціонування сучасних управлінських структур; регулювання міграційних 

процесів та вирішення проблем у цій сфері стало поштовхом до подальшої 

взаємодії між країнами-членами глобальних спільнот; активізація 

транскордонної співпраці між регіонами; посилення уваги до регіональних та 

міждержавних міграційних проектів та збільшення їх фінансування. До 

недоліків варто віднести: невирішеність міграційної проблеми через 

територіальні суперечності сторін; існування диктаторських та авторитарних 

режимів в країнах Середземномор’я; нерівномірний економічний та політичний 

розвиток регіонів; наявність збройних конфліктів на території країн 

Середземномор’я. 

З метою покращення захисту південних кордонів та врегулювання 

ситуації у сфері нелегальної міграції на території ЄС необхідно виробити 

напрями єдиної зовнішньої політики безпеки, які повинні передбачати: 

удосконалення діяльності, спрямованої проти злочинів у сфері незаконного 

перевезення мігрантів та контрабанди на європейську територію; посилення 
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дипломатичного тиску на країни, які не співпрацюють з країнами Євросоюзу з 

проблеми припинення потоку біженців і повернення своїх громадян на 

батьківщину; активніше примусове висилання нелегальних мігрантів на 

батьківщину; посилення бюрократичних процедур щодо легалізації біженцями 

свого статусу на території Європи та внесення відповідних змін у національні 

законодавства країн Євросоюзу; розробка та впровадження в життя заходів, які 

сприятимуть добровільному поверненню біженців додому. 

5. Східне партнерство було започатковане на установчому саміті в Празі 7 

травня 2009 року за ініціативи Швеції і Польщі і передбачало поглиблення 

стосунків між ЄС та країнами СНД шляхом оновлення нормативно-правової та 

договірної бази взаємовідносин сторін, заміни угод про співробітництво та 

партнерство на угоди про лібералізацію візового режиму між Євросоюзом та 

країнами-партнерами, розширення діапазонів зон вільної торгівлі та підписання 

угод про асоціацію. Міграційне питання є одним із ключових у процесі 

розробки нових напрямів взаємодії ЄС та країн Східного партнерства. З метою 

врегулювання міграційних переміщень громадян до країн Євросоюзу та 

недопущення, щоб їхня територія використовувалася як транзитна для 

нелегальних мігрантів з інших країн, учасницям Східного партнерства слід 

посилити процеси демократизації суспільства та вдосконалення правової бази у 

сфері міграційної політики. Поліпшенню ситуації з нелегальними мігрантами 

буде сприяти і покращення соціально-економічного розвитку в країнах 

пострадянського табору та  продовження прогресивних реформ. 

6. Співпраця України з ЄС в міграційній сфері реалізовується в контексті 

перспектив її входження до Європейського співтовариства. Забезпечення 

належних умов для функціонування безвізового режиму в Україні повинно 

супроводжуватися вирішенням міграційних проблем та зменшенням кількості 

бажаючих, особливо молоді, виїжджати за кордон. У напрямі взаємодії України 

з ЄС в контексті реалізації Україною євроінтеграційної політики на державному 

рівні потрібно впровадити в життя успішну міграційну політику як складову 

євроінтеграційної політики, яка би гарантувала захист прав мігрантів, 
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мінімізувала негативні наслідки міграції та забезпечила впорядковані та законні 

міграційні переміщення громадян. Така політика має сприяти підвищенню 

добробуту населення з тим, щоб мінімізувати відтік українських громадян за 

кордон, і здійснюватися за допомогою комплексу правових, організаційних, 

інституційних, економічних та інформаційних її складових. 

Правова складова міграційної політики України має забезпечувати 

прийняття нових та вдосконалення існуючих правових актів щодо забезпечення 

добросусідських відносин між Україною та ЄС. Існує потреба прийняти 

основоположний закон, який би регламентував концептуальні засади 

здійснення міграційної політики і на підставі якого потрібно внести зміни і 

доповнення до діючого законодавства. Ним міг би стати Закон «Про державну 

міграційну політику», в якому слід дати правову регламентацію даного поняття, 

принципи, мету та завдання цієї політики, інституційне, ресурсне, та фінансове 

забезпечення її реалізації та відповідальність за порушення міграційного 

законодавства. 

Організаційна складова державної міграційної політики повинна 

забезпечити реалізацію заходів щодо зниження міграційних потоків українців 

до Європи. В цьому повинні бути задіяні державні і регіональні органи влади, 

та громадські організації, які мають проводити просвітницьку, консультаційну, 

пропагандистську діяльність, організовувати круглі столи та семінари, 

співбесіди на тему міграційної політики. Держава має сприяти збільшенню 

робочих місць, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації працівників, їх 

стажуванню.  

Інституційна складова покликана забезпечувати пряме керівництво 

державних та місцевих органів влади міграційними процесами. Сюди варто 

віднести відстоювання інтересів українців за кордоном у відповідних 

міжнародних інституціях тими міністерствами і відомствами України. А 

місцеві органи влади повинні забезпечувати розвиток такої прикордонної 

співпраці з сусідніми державами, щоб знизити рівень нелегальної міграції з 

України до ЄС.  
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Економічна складова має передбачати: підвищення рівня соціально-

економічного розвитку шляхом оптимізації податкової, митної, валютної та 

фінансово-кредитної політики; покращення підприємницького клімату, щоб 

збільшити кількість робочих міць та зайнятість населення; виділення цим 

підприємцям дотації та субвенції та вдосконалення цінового регулювання на 

ринку; активізацію боротьби з корупцією; покращення інвестиційного клімату. 

Інформаційна складова передбачає інформування населення через ЗМІ про дії 

держави, спрямовані на зниження міграційних потоків та покращення 

соціально-економічного розвитку. 
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Таблиця 1.1 

Динаміка подання заяв для отримання притулку в ЄС* 
Територія 2008рік 2009рік 2010рік 2011рік 2012рік 2013рік 2014рік 2015рік 2016рік 

ЄС (28 країн) 225,150  263,835  259,400 309,040 335,290 431,090 626,960 1,322,825  861,920 
Бельгія 15,165  21,615  26,080  31,910  28,075  21,030  22,710  44,660  18,380  
Болгарія 745  855  1,025  890  1,385  7,145  11,080  20,365   
Чехія 1,645  1,235  775  750  740  695  1,145  1,515   
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Іспанія 4,515  3,005  2,740  3,420  2,565  4,485  5,615  14,780   
Франція 41,840  47,620  52,725  57,330  61,440  66,265  64,310  76,165   
Хорватія      1,075  450  210   
Італія 30,140  17,640  10,000  40,315  17,335  26,620  64,625  83,540   
Кіпр 3,920  3,200  2,875  1,770  1,635  1,255  1,745  2,265   
Латвія 55  60  65  340  205  195  375  330   
Литва 520  450  495  525  645  400  440  315   
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Португалія 160  140  155  275  295  500  440  895   
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