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Статтю присвячено аналізу політики зарубіжних країн щодо сприяння поверненню мігрантів на 
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Постановка проблеми 

Повернення на батьківщину є складовою 
міграційного процесу поряд із виїздом і 
перебуванням за кордоном. Тому державна 
міграційна політика має бути спрямованою і на 
цей етап міграції, не обмежуючись 
регулюванням лише виїзду. На користь 
посилення уваги держави до питання 
повернення мігрантів можна навести кілька 
аргументів. По-перше, Україна стрімко втрачає 
населення і заохочення до повернення 
громадян, які виїхали раніше, може 
розглядатися як важлива складова протидії 
депопуляції. По-друге, повернення мігрантів 
несе для країни низку вигод, таких як 
поповнення робочої сили працівниками, які 
набули під час роботи за кордоном цінного 
досвіду, розвиток підприємництва та створення 
нових робочих місць за рахунок інвестицій 
заробітків мігрантів в економіку країни. По-
третє, вироблення політики щодо повернення та 
реінтеграції поверненців є вимогою, яка 
висувається до України європейськими 
партнерами і, відтак, умовою успішної 
євроінтеграції у сфері міграції. Так,  у пункті 2.2.2. 
Плану дій з лібералізації візового режиму між 
Україною та ЄС [1], присвяченому управлінню 
міграцією, містилося завдання схвалити 
законодавчі документи, які б передбачали, крім 
іншого, заходи з реінтеграції громадян України, 
які повертаються добровільно або відповідно до 
угоди між Україною та ЄС про реадмісію.  

Попри це повернення та реінтеграція 
мігрантів, які повертаються, залишається 
найменш розробленим напрямом міграційної 
політики України. Хоча в листопаді 2015 р. в 
пакеті документів, необхідних для набуття 
безвізового режиму, було ухвалено Закон 
України «Про зовнішню трудову міграцію» [2], де 
вперше в українському міграційному 
законодавстві з’явилися положення щодо 
створення умов для повернення в Україну та 
реінтеграції в суспільство трудових мігрантів та 
членів їхніх сімей, норми Закону декларативні,  
прямої дії не мають. Імплементація зазначених 
положень  потребує змін чинного законодавства, 
розробки підзаконних актів, а отже, значних 
зусиль і часу. Для виконання цього завдання 
може бути корисним зарубіжний досвід у 

відповідній сфері, якому присвячено дану 
статтю. 

Стан вивчення проблеми 
Політика щодо повернення мігрантів 

широко досліджувалася зарубіжними 
науковцями, і в країнах призначення, і в країнах 
походження мігрантів. Проте в українській 
науковій літературі відповідна проблематика 
розроблялася недостатньо. Реінтеграція 
поверненців, діяльність держави у цьому 
напрямі детально розглядалися лише стосовно 
такої специфічної групи репатріантів, як 
депортовані за національною ознакою кримські 
татари та представники інших національностей, 
що поверталися до Автономної республіки Крим. 
Щодо трудових мігрантів, проблематика 
реінтеграції висвітлювалася в роботах 
О.Іванкової-Стецюк [3]. Проте в них передовсім 
викладено результати соціологічних досліджень 
потреб поверненців, проблем,  з якими вони 
стикаються, і меншою мірою порушено питання 
організації державної підтримки реінтеграції. У 
зв’язку з цим метою цієї статті є  формування 
пропозицій щодо державної політики 
повернення та реінтеграції, застосування для її 
розробки досвіду зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу 
Передовсім треба зазначити, що досвід 

політики повернення та реінтеграції мігрантів 
накопичили країни різного рівня розвитку та 
суспільного добробуту, розташовані на різних 
континентах планети. В Європі це, по-перше, 
країни, що були постачальниками дешевої 
робочої сили на міжнародний ринок праці, проте 
завдяки динамічному розвиткові наразі 
приваблюють мігрантів з-за кордону, у т.ч. й тих, 
які виїхали раніше (наприклад, Ірландія, Іспанія). 
По-друге – країни Центральної та Східної Європи, 
звідки після приєднання до Євросоюзу 
відбувався значний відплив населення до 
«старих членів» ЄС, де умови праці та заробітку 
були значно кращими. Обумовлений цим 
дефіцит працівників, передовсім кваліфікованих, 
змусив звернути увагу на повернення мігрантів 
(наприклад, Болгарія, Польща). Третя група – 
країни, що розвиваються, у т.ч. Грузія, Молдова, 
країни Західних Балкан. Розроблення політики 
повернення в них великою мірою обумовлено 
зовнішньополітичним чинником, оскільки 
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реадмісія та реінтеграція власних громадян були 
серед умов просування до безвізового режиму з 
Євросоюзом. Крім того, тут поступово 
поширювалося усвідомлення потенціалу міграції 
для розвитку, зокрема, перспектив 
використання фінансового та людського 
капіталу поверненців, здобутого за кордоном, в 
інтересах модернізації економіки та суспільства.  

Іспанія. Впродовж тривалого часу з країни 
відбувалася численна еміграція, як 
економічного, так і політичного характеру. 
Демократизація суспільного життя після падіння 
режиму Франко, вступ до ЄС забезпечили 
пожвавлення економіки, підвищення  рівня 
життя населення. Еміграція скоротилася, 
водночас зросла імміграція, в т.ч. повернення 
іспанців, які виїхали раніше. З кінця 1990-х рр. і 
до початку світової фінансово-економічної кризи 
щорічно прибували по 30 тис. поверненців. 
Усього в 1998-2009 рр. 195 тис. мігрантів 
повернулися з Північної та Південної Америки, 
175 тис. – з Європи. Проте внаслідок кризи 
ситуація змінилася, виїзд знову пожвавився. 
Населення країни скорочувалося, що обумовило 
активізацію політики держави щодо зв’язків з 
діаспорою, забезпечення мобільності населення 
як в напрямку виїзду, так і в’їзду, хоча внаслідок 
фінансової скрути частину програм заохочення 
повернення мігрантів було згорнуто. 

За Конституцією держава зобов’язана 
захищати економічні та соціальні права іспанців, 
які працюють за кордоном, та проводити 
політику щодо їх повернення. Деталізації цього 
положення присвячено закон про статус 
іспанських громадян за кордоном, прийнятий в 
2006 р. Він гарантує мігрантам всю повноту прав, 
окреслює механізми їх захисту і, водночас, 
визначає рамки діяльності центральної та 
провінційної влади щодо реінтеграції мігрантів, 
які повертаються на батьківщину.  

Відповідно до закону було створено Офіс з 
рееміграції, на який покладалося інформування 
та надання допомоги мігрантам, які поверталися 
[4]. Він перебуває у складі Генерального 
секретаріату з імміграції та еміграції, діяльність 
якого скеровується Міністерством з 
працевлаштування та соціальної безпеки. У 
реалізації державної політики щодо повернення 
та реінтеграції бере участь й Генеральна рада у 

справах іспанців за кордоном,  яка також 
підпорядковується Міністерству.  

Важливий для реінтеграції мігрантів, які 
повертаються, королівський декрет від 
12.11.2007 р., що регулює порядок надання 
допомоги поверненцям у ситуації крайньої 
потреби. Він стосується осіб, які перебували за 
кордоном принаймні п’ять років. Для 
призначення допомоги оцінюється величина 
доходу громадянина, труднощі в реінтеграції на 
ринку праці, обумовлені віком, кількість осіб, що 
перебувають на його утриманні. У зв’язку з тим, 
що більшість поверненців становлять особи 
пенсійного віку, декрет регулює виплати, 
пов’язані з втратою працездатності та 
лікуванням.  

Державна діяльність щодо повернення та 
реінтеграції мігрантів відбувається за двома 
напрямами. Перший з них – підтримка 
організацій, які надають допомогу поверненцям. 
Генеральний секретаріат з імміграції та еміграції 
розробив для них систему субвенцій. Право на 
отримання грантів мають державні, недержавні 
та приватні організації, що працюють як в Іспанії, 
так і в країнах перебування.  

Другий – надання  індивідуальної 
допомоги мігрантам. Відповідна робота 
розпочинається ще в країні перебування. 
Поверненець має звернутися до консульства, 
щоб отримати індивідуалізовану інформацію 
щодо тих підготовчих до повернення дій, які він 
повинен здійснити, а також іншу важливу для 
повернення інформацію, наприклад, стосовно 
митних правил. Зокрема, йому повідомляють про 
необхідність звернутися до органів праці та 
соціального захисту в країні перебування, щоб 
дістати документи, які підтверджують суми його 
заробітків і соціальних виплат. Їх належить 
підтвердити в консульстві для отримання 
сертифікату мігранта-поверненця. Цей документ 
значно спрощує процедури отримання пенсії, 
допомоги по безробіттю, доступу до 
реінтеграційних програм і т.д. після повернення. 
Сертифікат оформлюється в 
консульстві/посольстві на основі документів, що 
засвідчують особу, іспанське громадянство, дату 
останнього виїзду з Іспанії, а також мотив 
повернення, наприклад, контракт, який 
закінчився, або декларація про намір 
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повернутися для постійного проживання на 
батьківщині. У разі неможливості надання таких 
документів сертифікат можна отримати уже 
після прибуття до Іспанії, надавши інші докази 
повернення для постійного проживання.  

У консульстві з потенційним реемігрантом 
проводять інтерв’ю, заповнюють анкету, яка 
потім висилається до регіону Іспанії, де він 
планує оселитися. На місцях готується 
інформаційний пакет, який враховує 
індивідуальні характеристики особи і стосується 
функціонування системи опіки при поверненні, 
ринку праці, соціальних послуг, освіти, ринку 
житла. Пакет надсилається до зацікавленої 
особи. Контакт з нею в основному відбувається 
через інтернет. У разі потреби громадяни Іспанії 
можуть розраховувати також і на фінансову 
підтримку переїзду додому. 

Для надання поверненцям необхідної 
інформації створено спеціальний електронний 
інформаційний портал, видано детальне 
друковане керівництво.  В першій його частині 
міститься інформація про підготовку до переїзду, 
зокрема, звернення до консульства, набуття чи 
поновлення громадянства, оформлення 
документів, що підтверджують кваліфікацію, 
митні правила ввозу рухомого майна, зокрема 
автомобілів, порядок їх реєстрації. Друга частина 
присвячена питанням, які постають перед 
мігрантом уже після повернення, наприклад: 
відновлення застарілих чи втрачених 
документів; підтвердження непрацездатності; 
умови отримання допомоги по безробіттю, 
медичних послуг, пенсій, соціальних допомог та 
соціального житла для осіб старшого віку та 
інвалідів;  порядок нострифікації дипломів та 
свідоцтв про освіту, підтвердження навчальних 
років/годин за кордоном. У додатку вміщені 
контакти органів влади та НУО, які надають 
послуги поверненцям. 

Таким чином, в Іспанії розроблено 
деталізовану систему забезпечення мігрантів, 
які повертаються, необхідною інформацією. 
Позитивним є індивідуальний підхід до 
повернення та реінтеграції. Хоча він потребує 
багато часу та коштів, однак забезпечує кращу 
підготовку для повернення, зменшує ризики 
адаптації. Залучення локальних властей також 
можна зарахувати до  позитивного досвіду 

Іспанії. Корисним є й запровадження 
сертифікату мігранта-поверненця, оформлення 
якого забезпечує мінімум формальностей при 
отриманні державних та соціальних послуг на 
батьківщині. Крім того, система надання 
державних грантів організаціям, які 
допомагають мігрантам, які повертаються, 
сприяє розвиткові допомогової мережі, що 
особливо важливо, оскільки значну частину 
поверненців становлять люди похилого віку, 
особи, які втратили працездатність. 

Польща. Увага до питання повернення в 
громадському дискурсі, а також і у владних 
структурах активізувалася внаслідок масового 
виїзду поляків за кордон після приєднання 
Польщі до ЄС. Чисельність емігрантів 
перевищила 2 млн, кількісні оцінки тих, хто 
повернувся, варіюються від 3 до 9 відсотків 
дорослого населення [5]. Еміграція, яка 
накладалася на несприятливі демографічні 
тенденції, суттєво позначилася а ринку праці, 
викликавши дефіцит працівників.  

У 2006 р. Міністерство закордонних справ 
розробило програму «Ближче до роботи, ближче 
до Польщі», спрямовану на інформування  
мігрантів та потенційних мігрантів. Мережа 
польських консульств в країнах призначення 
була значно розширена.  

У 2007 р. Міністерство праці та соціальної 
політики анонсувало амбітну «Програму 
повернення», де, зокрема, пропонувалося 
звільнити поверненців, які мінімум рік 
працювали за кордоном і вирішили 
започаткувати бізнес у Польщі, від сплати 
податків, соціальних та пенсійних внесків 
строком до 2 років; створити спеціальний веб-
сайт для мігрантів; проводити ярмарки вакансій 
в Лондоні і Дубліні, де кількість польських 
мігрантів була найбільшою; розширити мережу 
польських навчальних закладів за кордоном, 
забезпечити можливість дистанційного 
навчання в школах і університетах в Польщі 
тощо. Ця програма, однак, так і не була 
реалізована внаслідок парламентських виборів 
та зміни уряду.  

У 2008 р. було створено міжвідомчу робочу 
групу з питань повернення, яка розробила нову 
програму. Її автори виходили з того, що 
повернення є невідворотним наслідком масової 
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міграції. Держава не повинна впливати на 
рішення громадянина повернутися, однак 
зобов’язана забезпечити його засобами, 
необхідними для здійснення раціонального 
вибору, а також спростити процес повернення 
сприяючи реінтеграції.  

Програма складалася з кількох блоків. 
Перший стосувався  розробки системи послуг 
для мігрантів, які повертаються, і включав 
створення спеціального урядового веб-сайту, 
розробку і поширення довідника 
«Поверненець», послуги служби зайнятості в 
режимі онлайн, спрямування мігрантів на 
професійне навчання, консультування з питань 
інвестицій та бізнес-можливостей. Другий блок 
було спрямовано на ліквідацію перешкод для 
повернення. Йшлося зокрема про імплементацію 
законодавства, яке б унеможливило подвійне 
оподаткування, запровадження податкових 
канікул. Так, поправки було внесено до 
податкового кодексу, згідно з якими держава 
«вибачала» поверненцям не сплачені ними із 
заробітків за кордоном податки. Лише впродовж 
року після їх прийняття такими можливостями 
скористалися близько 60 тис. осіб [6]. 
Передбачалися також допомоги при 
інвестуванні, гранти на трансфери передових 
технологій, визнання кваліфікацій, набутих за 
кордоном, спрощення поновлення чи отримання 
польського громадянства. Третя група заходів 
стосувалася питань освіти і за кордоном, і на 
батьківщині, з метою полегшення повернення 
дітей. Зокрема, в 2010 р. було ухвалено 
законодавство, що гарантувало дітям зворотних 
мігрантів 3-5 додаткових уроків на тиждень з 
польської мови або інших предметів упродовж 
12 місяців після повернення. Наступний блок 
було присвячено підвищенню спроможності 
адміністрації у вирішенні питань повернення, 
навчанню чиновників. П’ятий блок передбачав 
інформаційні заходи.  

Наприкінці 2008 р. було розпочато урядову 
кампанію під назвою «Чи маєте ви плани 
повернутися?», спрямовану на те, щоб 
забезпечити поляків, які розмірковують щодо 
повернення, всією необхідною інформацією для 
безболісного переїзду та реінтеграції. Відповідне 
друковане керівництво було видано накладом у 
50 тис. примірників і поширено через 

консульства та польські культурні інституції за 
кордоном, воно було доступне також і в 
електронній формі. Особливої популярності 
набув спеціальний веб-сайт «Повернення». На 
ньому розміщуються законодавчі акти та 
коментарі до них, інформація з місць. Будь-хто 
може поставити конкретне питання онлайн і 
отримати офіційну відповідь упродовж 14 днів 
[7]. Популярності сайту сприяла увага до нього з 
боку високопосадовців, які під час візитів до 
країн перебування мігрантів зустрічалися з 
представниками діаспори та пропагували заходи 
з повернення. Крім загальнонаціональної 
програми, низку заходів сприяння реінтеграції 
мігрантів, які поверталися, ініціювали місцеві 
органи влади та неурядові організації.  

Таким чином, заходи з реінтеграції є 
важливою складовою  міграційної політики 
Польщі. Вони запроваджувалися за трьома 
основними напрямами: забезпечення доступу до 
ринку праці, включення в освітню систему дітей, 
інформаційні кампанії. Особливість польського 
досвіду полягає у скоординованому залученні 
багатьох відомств, органів влади різного рівня, 
міжнародних та неурядових організацій, 
широкому використанню інформаційних 
технологій. 

Албанія. За оцінками, за кордоном 
перебуває понад 27% населення Албанії. 
Основними країнами призначення є Італія та 
Греція. Мета міграції майже стовідсотково – 
працевлаштування. Щорічно з різних причин 
повертаються приблизно 60 тис. мігрантів. Проте 
недобровільне повернення переважає, оскільки 
значна частина албанських мігрантів перебуває 
за кордоном у неврегульованому становищі.  

Формування політики і практики 
реінтеграції розпочалося в Албанії з проведення 
досліджень, які дали змогу визначити кількісні 
та якісні характеристики зворотних мігрантів, 
спектр їхніх потреб та інституції, які могли б 
допомогти в їх задоволенні.  

Основними цілями державної міграційної 
політики, як це зазначено в Національній 
стратегії міграційної політики, є запобігання 
неврегульованій міграції, сприяння 
добровільному поверненню мігрантів на 
батьківщину, використання міграції в інтересах 
розвитку. У 2006 р. було прийнято закон «Про 
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еміграцію громадян Албанії з метою 
працевлаштування», де визначено обов’язки 
органів влади щодо мігрантів, у т.ч. у сфері 
повернення та реінтеграції. За законом 
поверненці мають право на безкоштовне 
отримання інформації та консультацій, 
необхідних документів. Вони та члени їхніх 
родин звільняються від сплати митних зборів та 
податків на ввезене рухоме майно та розумну 
кількість інструментів і матеріалів, необхідних 
для здійснення трудової діяльності. Органи 
влади зобов’язані сприяти реінтеграції мігрантів 
шляхом розробки відповідних бізнес-проектів, 
заходів з працевлаштування, навчальних 
програм. 

Наприкінці 2010 р. було ухвалено Стратегію 
реінтеграції громадян Албанії, які повертаються, 
на період 2010-2015 рр., що було однією з умов 
отримання безвізового режиму з ЄС [8]. Вона 
спрямована на забезпечення сталого, тривалого 
повернення шляхом підтримки процесу 
реінтеграції незалежно від форми повернення 
(примусове чи добровільне). Основна форма 
підтримки полягає в інформуванні мігрантів, які 
повертаються, та забезпеченні їхнього доступу 
до соціальних послуг, на які мають право всі 
громадяни країни, а не у запровадженні 
специфічних послуг для цієї категорії населення. 
Разом з тим, спеціальні послуги надаються 
визначеним законодавством групам, а саме, 
жертвам торгівлі людьми, неповнолітнім, особам, 
які потрапили у скрутну економічну ситуацію, 
представникам ромської меншини.  

У Стратегії реінтеграції висунуто такі 
завдання: створення централізованої  і 
періодично обновлюваної бази даних про 
поверненців; покращання міжвідомчої 
координації та інформаційного обміну, зокрема, 
розробку спільних для різних відомств 
інструкцій; удосконалення законодавства з 
метою забезпечення кращого доступу до послуг 
з реінтеграції, передовсім для маргіналізованих 
груп; визначення можливостей для 
професійного навчання поверненців, а також 
використання ними набутих за кордоном 
навичок; забезпечення включення дітей 
мігрантів до навчального процесу на 
батьківщині; посилення інституційної 
спроможності з реінтеграції; заохочення 

поверненців до інвестиційної діяльності, 
передовсім в сільських регіонах; розвиток 
співпраці з громадськими організаціями.  

На виконання Стратегії розроблено 
конкретний План дій. 

Ключовим органом виконавчої влади, 
відповідальним за питання реінтеграції, є 
Міністерство праці, соціальних справ та рівних 
можливостей. В його складі працює директорат 
міграційної політики, повернення та реінтеграції. 
Активно діє у сфері реалізації міграційної 
політики Національна служба зайнятості. В її 
місцевих та регіональних відділеннях відкрито 
«міграційні віконця» для надання інформації 
потенційним мігрантам, які бажають на законних 
підставах виїхати на роботу за кордон, а також 
мігрантам, які повертаються, їх спрямування, у 
разі потреби, до інших державних органів або 
неурядових структур, які надають допомогу.  

На Міністерство закордонних справ та 
дипломатичні представництва країни за 
кордоном покладено інформування і, за потреби, 
документування поверненців. Важлива роль 
належить Міністерству внутрішніх справ, до 
складу якого входить прикордонна служба. До 
обов’язків прикордонників, які здійснюють 
прийом/передачу осіб по реадмісії, належить 
проведення інтерв’ю з поверненцями з метою 
виявлення серед них жертв торгівлі людьми та 
ошуканих переправниками, надання 
гуманітарної допомоги, забезпечення 
транспортування до найближчого міського 
населеного пункту. Певні функції щодо 
реінтеграції мігрантів, що повертаються, 
виконуються органами охорони здоров’я, освіти, 
соціального захисту тощо [9].  

Албанія є прикладом незаможної країни, 
яка, однак, докладає значних зусиль для 
забезпечення реінтеграції зворотних мігрантів. 
Використання з цією метою уже наявних 
державних структур, розвиток координації між 
різними відомствами, окрема увага до найбільш 
вразливих категорій поверненців є цінними 
надбаннями досвіду Албанії. 

Грузія. Відповідно до результатів перепису 
населення 2014 р. чисельність мешканців Грузії 
з моменту проведення попереднього перепису  в 
2002 р. зменшилася на 600 тис. осіб і становить 
3,7 млн. Тому в Міграційній стратегії Грузії на 
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2016-2020 рр. окремий розділ присвячено 
сприянню поверненню на батьківщину громадян, 
які перебувають за кордоном, та їхній 
реінтеграції [10]. 

Координація діяльності різних відомств у 
сфері реінтеграції поверненців забезпечується  
робочою групою, створеною Державною комісією 
у справах міграції, до складу якої входять 
представники міністерств юстиції, освіти та 
науки, праці, охорони здоров’я та соціального 
захисту, економіки та сталого розвитку, 
сільського господарства та офісу державного 
міністра у справах діаспори, а також 
представники неурядових та міжнародних 
організацій. 

Велику допомогу в організації реінтеграції 
поверненців надає Міжнародна організації з 
міграції. З 2014 р. вона за підтримки  Єврокомісії 
реалізує відповідну програму. Робота 
здійснюється у тісній співпраці з Міністерством у 
справах внутрішніх переміщених осіб з 
окупованих територій, розселення та біженців, 
на яке покладено головну відповідальність за 
реінтеграцію, і в структурі якого створено відділ 
міграції та репатріації. В приміщенні 
Міністерства, а також у його підрозділах в 
регіонах діють створені МОМ «центри 
мобільності», тобто підрозділи, які надають 
послуги поверненцям. З 2017 р. Міністерство 
перебрало на себе їх функції і забезпечує 
фінансування.  

Урядова програма «Реінтеграційна 
допомога повернутим грузинським мігрантам» 
започаткована 2015 р. На її виконання з 
державного бюджету було виділено 400 тис. ларі 
в 2015 р. (161 тис. доларів), 600 тис. в 2016 р. 
(243 тис. доларів) [11].  

Надання послуг поверненцям відбувається 
у співпраці з неурядовими організаціями, які 
отримують урядові гранти на цю діяльність на 
конкурсній основі. Гроші спрямовуються на 
надання поверненцям таких послуг: зустріч в 
аеропорту осіб із особливими потребами;  
підтримка соціальних мікро бізнес проектів (від 
500 до 3000 ларі); забезпечення, за потреби, 
тимчасовим житлом; фінансування професійного 
навчання; сприяння оплачуваному стажуванню 
строком до 3-х місяців; надання медичних 
послуг, у т.ч. психологічної реабілітації, 

мігрантам із серйозними хронічними 
захворюваннями; юридичні консультації. 
Вартість кожної послуги не може перевищувати 
1000 ларі (приблизно 400 доларів). 

Мігранти можуть брати участь в програмі: 
якщо йдеться про громадян Грузії, або осіб без 
громадянства, які постійно проживали в країні; 
якщо щонайменше рік особа перебувала за 
кордоном нелегально, або клопоталася там про 
притулок, або користувалася тимчасовим 
гуманітарним захистом; якщо з моменту її 
повернення до Грузії пройшло менше року.  

Програма не розрахована на мігрантів, які 
виїздили за кордон легально з метою навчання 
чи виконання трудового контракту. Разом з тим у 
майбутньому, як це зазначено в Міграційній 
стратегії Грузії 2016-2020, адресну групу буде 
розширено, передовсім за рахунок 
висококваліфікованих мігрантів, зокрема, 
випускників зарубіжних університетів. До 2020 
р. намічено також запустити механізм оцінки 
кількості та потреб поверненців для визначення 
адекватного державного фінансування, 
удосконалити методи їх реєстрації, розширити 
доступ поверненців до програм підвищення 
кваліфікації та перекваліфікації, а також 
процедур визнання професійних навичок, 
набутих неформальним шляхом.   

Досвід Грузії доводить, що попри обмежені 
фінансові можливості, зацікавленість держави у 
поверненні співгромадян на батьківщину дає 
змогу успішно проводити відповідну політику, 
спираючись на міжнародну допомогу і 
розвиваючи поступово власну спроможність для 
досягнення мети. 

Молдова.  Від 400 до 700 тис. громадян 
працюють за кордоном, перекази мігрантів 
сягають 25% ВВП країни, понад 60% заробітчан 
декларують бажання повернутися. Наразі 
поверненці, за оцінками, становлять 2,6% 
дорослого населення країни. Понад третина з 
них є безробітними, або зайнятими лише на 
тимчасових сезонних роботах. В особливо 
несприятливій ситуації опинилася молодь [12]. 

У зв’язку з цим питання повернення та 
реінтеграції мігрантів включено до національної 
стратегії розвитку і знайшло висвітлення у 
стратегічних документах, планах та програмах в 
значущих для розвитку країни сферах. Йому 
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приділено помітне місце в Національній стратегії 
в області міграції та притулку на 2011-2020 рр. 
[13]. В ній сформульовано три основні цілі: 
сприяння поверненню працівників-мігрантів та 
їхній економічній і соціальній реінтеграції; 
створення системи даних про поверненців, їхні 
здібності та потреби; укріплення законодавчої 
бази і запровадження заходів з реінтеграції 
молдавських громадян, які повернулися 
добровільно або відповідно до угоди між ЄС і 
Молдовою.  

Для реалізації цих цілей Стратегією 
передбачено низку заходів, зокрема: 1) надання 
мігрантам інформації про можливості 
повернення, потреби молдовського ринку праці,  
доступу до освіти, банківського кредитування 
тощо; 2) розробку програм з професійної 
підготовки та розвитку підприємницьких 
здібностей для працівників-мігрантів, які 
повернулися; підтримку реінтеграції поверненців 
шляхом консультування, визнання отриманої під 
час роботи за кордоном кваліфікації, ініціювання 
відкриття власного бізнесу;  3) реалізацію 
спільних з країнами перебування мігрантів 
ініціатив, які б сприяли поверненню працівників-
мігрантів на ринок праці в Молдові;    розробку і 
розвиток у співпраці з країнами, які приймають 
мігрантів, програм із залучення коштів мігрантів 
в інвестиційні проекти, розробку механізмів 
інвестування зароблених мігрантами коштів в 
економічну діяльність; 4) сприяння 
добровільному поверненню мігрантів; 
5) диверсифікацію моделей участі мігрантів в 
поповненні соціальних фондів з метою 
забезпечення соціальної безпеки працівників-
мігрантів; 6) розробку спеціальних програм з 
реінтеграції найбільш незахищених категорій, 
таких як неповнолітні, матері-одиначки, особи з 
обмеженими можливостями тощо.  

З метою реалізації цих положень урядом 
затверджено План дій. При Національному 
агентстві зайнятості населення планується 
створити Службу сприяння працівникам-
мігрантам на ринку праці Республіки Молдова. 
Поверненці реєструються в Агентстві як окрема 
категорія осіб, які перебувають у пошуках 
роботи.  В інформаційній системі Міністерства 
праці, соціального захисту та сім’ї створено 
спеціальну підсистему. У складі Міністерства 

працює відділ міграційної політики, а також 
управління з трудової міграції та відділ 
працевлаштування за кордоном. 

Головним інструментом стимулювання 
використання коштів, зароблених мігрантами за 
кордоном, в інтересах розвитку країни, є 
програма PARE 1+1, що стартувала 2010 р. 
строком на п’ять років, проте рішенням уряду 
продовжена до 2018 р. Крім інформаційної 
складової, проект передбачає спрощення 
доступу поверненців та отримувачів переказів в 
Молдові до фінансових ресурсів, необхідних для 
започаткування бізнесу. Його учасники на 
кожний вкладений лей можуть отримати лей від 
проекту, максимальна сума безповоротних 
грантів – 200 тис. леїв. Для участі у проекті 
необхідно надати підтвердження закордонного 
походження коштів – трудовий контракт, довідку 
про зарплату або дохід, виписку із банківського 
рахунку. Тому проект, крім іншого, сприяє 
спрямуванню коштів мігрантів офіційними 
каналами. На фінансування PARE 1+1 у 2015 р. 
було спрямовано 30 млн лей, а в 2016 р. –  
40 млн. 

За час реалізації програми станом на 
квітень 2016 р. обсяг інвестицій в економіку 
Молдови сягнув 340 млн леїв (23 млн доларів 
США). Сума виділених грантів становила  
128 млн леїв (8,8 млн доларів США). Тобто 
кожний лей, витрачений на підтримку 
реінтеграції мігрантів, залучив в економіку 2,7 
лея додаткових коштів. Усього профінансовано  
717 проектів, більшість – в сільському господарстві, 
приблизно чверть – у виробництві, ще чверть – у 
сфері послуг. Створено 1336 робочих місць [14]. 

Упродовж 2010-2014 рр. програма PARE 
1+1 отримувала підтримку Європейської комісії. 
Фінансування програми до 2018 р. буде 
здійснюватися за рахунок бюджетної підтримки, 
що надається ЄС для створення зони вільної 
торгівлі з Молдовою. 

Досвід Молдови доводить, що підтримка 
реінтеграції мігрантів, які повертаються, має 
значний потенціал для пожвавлення економіки, 
варта бути включеною у національну стратегію 
розвитку. Надбанням Молдови є також 
результативна співпраця з країнами 
призначення працівників-мігрантів, залучення 
донорських коштів для здійснення програм з 
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реінтеграції. 
Висновки 

Аналіз досвіду низки країн щодо 
реінтеграції мігрантів, які повертаються, 
свідчить, що на формування відповідної політики 
зазвичай впливали два основних чинника. 
Перший – зовнішньополітичний тиск з боку 
країн, звідки повертаються мігранти, 
зацікавлених у сталому поверненні та 
запобіганні у подальшому нелегальному в’їзду. 
Другий – все більше усвідомлення потенціалу 
міграції для розвитку. 

Серед стратегічних завдань управління 
міграцією повернення мігрантів на батьківщину 
розглядається як пріоритет та іманентна 
складова. Інструментом досягнення цієї мети є 
спеціальні плани та програми. Вони зазвичай 
переслідують дві основні цілі: надати допомогу 
мігрантам, які перебувають у скрутному 
становищі; стимулювати ефективне 
використання коштів успішних мігрантів, які 
здатні забезпечити власну зайнятість, створити 
робочі місця для членів сім’ї та інших громадян. 

Відповідальність за реалізацію цих 
програм покладено на органи виконавчої влади, 
до компетенції яких належить управління 
міграціями, або ж сфера праці та соціального 
захисту. В їх структурі створено спеціальні 
підрозділи. Сформовано механізм координації 
діяльності з іншими урядовими органами та 
неурядовими організаціями, яким делегуються 
повноваження щодо надання допомоги 
поверненцям, у формі міжвідомчих комісій, 
робочих груп. 

Спільна риса розглянутих політик з 
реінтеграції – їхня розробка та реалізація в 
рамках тісного співробітництва з міжнародними 
організаціями та країнами, звідки повертаються 
мігранти. Технічна і фінансова допомога 
забезпечують підвищення спроможності органів 
влади щодо проведення заходів з реінтеграції, 
розробку відповідних політичних документів та 
необхідного законодавства, реалізацію 
конкретних програм.  

Із наведеного також випливає, що 
програми повернення мігрантів мають бути 
економічно обгрунтованими і відповідати 
загальній стратегії розвитку держави та її 
регіонів. Необхідно також, щоб від їх реалізації 

виграли і мігранти, і громади, куди вони 
повертаються, що забезпечить їм громадську 
підтримку, дасть змогу уникнути напруги між 
поверненцями та місцевим населенням, 
сприятиме розвитку держави в цілому.  

Ці та інші висновки із зарубіжного досвіду 
варто врахувати при розробці політики з 
реінтеграції мігрантів. які повертаються, в 
Україні, та її імплементації. 
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INSTITUTIONAL BASES OF INVESTMENT ACTIVITY STATE REGULATION 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Стаття присвячена дослідженню природи інвестиційної політики як інституціональної основи 
державного регулювання інвестиційної діяльності. В статті зазначається, що у сучасній науковій 
літературі чіткої єдності щодо розуміння поняття інвестиційної політики немає, що обумовлене 
неоднорідністю підходів до визначення її економічної суті. З одного боку, трактування поняття 
«інвестиційна політика» носить абстрактний характер, як складова економічної політики та 
конкретний, який побудований на основах діяльнісної концепції, як комплекс заходів направлених 
на активізацію інвестиційної діяльності. Пропонується авторське визначення поняття інвестиційної 
політики з огляду на сучасні тенденції та виклики. 

 
The article investigates the nature of the investment policy as the instrument of state regulation of 

investment activity. It is noted that in the contemporary scientific literature there is no clear unity in 
understanding the concept of investment policy, cause to the heterogeneity of approaches to determining 
its economic merits. On the one hand, the interpretation of the term "investment policy" has an abstract 
character as a part of economic policy and concrete character as a set of measures aimed to enhancing 


