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Анотація

У статті вик ла де но основ ну мету та за вдан ня міґраційної політики, виз на чені
в ухва леній 2012 року Кон цепції дер жав ної міґраційної політики Російської Фе -
де рації на період до 2025 року. Автор досліджує міґраційні дже ре ла фор му ван -
ня на се лен ня Росії та її тру до вих ре сурсів. Роз гля ну то ре зуль та ти реалізації
Дер жав ної про гра ми зі спри ян ня доб ровільно му пе ре се лен ню до Російської Фе -
де рації співвітчиз ників, які меш ка ють за кор до ном, об го во рю ють ся ме ханізми
за лу чен ня, до бо ру і ви ко рис тан ня іно зем ної ро бо чої сили, а та кож ство рен ня
гнуч кої сис те ми ринків праці в Росії. Сха рак те ри зо ва но роз поділ іно зем них
працівників за сфе ра ми діяль ності в Російській Фе де рації у 2012 році;  про -
аналізо ва но струк ту ру за лу че них ви со кок валіфіко ва них фахівців за краї на ми
їхньо го гро ма дя нства. Відзна че но ак ту альність про бле ми про тидії не за конній
міґрації. Підкрес ле но важ ливість роз в’я зан ня мов ної про бле ми для по лег шен ня
про цесів адап тації, соціалізації й інтеґрації іно зем них тру дарів-міґрантів у
російське суспільство. Автор поділяє дум ку про не обхідність взаємодії з діас по -
ра ми і по си лен ня ролі гро ма дських інсти тутів при роз в’я занні міґраційних про -
блем, зок ре ма за побіганні конфліктам і ло калізації їх, зок ре ма й на національ но -
му ґрунті.

Клю чові сло ва: міґраційна політика, рин ки праці, іно земні тру дящі-міґран ти
діас по ри, не за кон на міґрація, спри ян ня доб ровільно му пе ре се лен ню співвітчиз -
ників

Го лов ною подією в міґраційній сфері Росії у 2012 році ста ло ухва лен ня
Кон цепції дер жав ної міґраційної політики Російської Фе де рації на період
до 2025 року. Підго тов ка цьо го стра тегічно го до ку мен та три ва ла від 2005
року в рам ках роз роб лен ня соціаль но-еко номічної стра тегії Росії. Основні
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по ло жен ня Кон цепції об го во рю ва ли ся на засідан нях Гро ма дської ради при
ФМС Росії, Гро ма дської па ла ти Російської Фе де рації, Російської трис то -
рон ньої комісії, Ради при Пре зи денті Російської Фе де рації з роз вит ку гро -
ма дя нсько го суспільства і прав лю ди ни, Уря до вої комісії з міґраційної
політики. У Кон цепції було виз на че но го лов ну мету і за вдан ня міґраційної
політики Росії, що по ля га ли у спри янні ста ло му еко номічно му зрос тан ню,
роз в’я зан ню де мог рафічних про блем, за без пе чен ню інте ресів національ ної
без пе ки краї ни.

Міґраційні дже ре ла фор му ван ня на се лен ня
Російської Фе де рації

За да ни ми Рос ста ту чи сельність постійно го на се лен ня Російської Фе -
де рації на 1 груд ня 2012 року ста но ви ла 143,3 млн осіб і від по чат ку року
зрос ла на 276,2 тис. осіб. Збільшен ня чи сель ності на се лен ня за без пе чу ва ло -
ся її при род ним і міґраційним при рос том. При род ний приріст на се лен ня у
2012 році був зафіксо ва ний у 40 суб’єктах Російської Фе де рації (2011 ро -
ку — у 28). Одна че за галь ний приріст на се лен ня був сфор мо ва ний пе ре важ -
но за ра ху нок при пли ву до краї ни міґрантів (98,3%)1.

За да ни ми Цен траль ної бази да них з обліку іно зем них гро ма дян
(ЦБДОІГ ДІСМУ ФМС Росії), за два над цять місяців 2012 року на те ри -
торію Російської Фе де рації в’їха ло по над 15,7 млн іно зем них гро ма дян, що
на 13,8% більше, ніж 2011 року (13,8 млн осіб). Виї ха ло з те ри торії Ро -
сійської Фе де рації по над 14 млн іно зем них гро ма дян (2011 р. — 12 млн осіб). 
Кількість пе ре тинів іно зем ни ми гро ма дя на ми Дер жав но го кор до ну Ро сій -
ської Фе де рації пе ре ви щи ла 45,1 млн. Май же три чверті кількості тих, хто
в’їхав, ста нов лять гро ма дя ни СНД. По над 13% тих, хто в’їхав, — гро ма дя ни
дер жав Євро пе йсько го Со ю зу.

На російській те ри торії на по ча ток 2013 року пе ре бу ва ло близь ко 10,2
млн іно зем них гро ма дян, з-поміж них 23% (2,346 млн) ста нов лять гро ма дя -
ни Узбе кис та ну; 13,3% (1,357 млн) — Украї ни; 10,2% (1,040 млн) — Тад жи -
кис та ну. Май же 4,2 млн з них при їха ли до Росії з різно манітни ми цілями, не
по в’я за ни ми зі здійснен ням тру до вої діяль ності; 2,7 млн за кон но пра цю ють
на підставі доз во лу на ро бо ту або па тен та. Постійно і тим ча со во меш ка ють
близь ко 700 тис. іно земців, що ста но вить менш як 0,5 відсот ка від за галь ної
кількості на се лен ня Росії.

По пе реднє чин не за ко но да вство було зорієнто ва но пе ре важ но на при -
плив тим ча со вих тру до вих міґран тов, кількість яких виз на ча ла ся кво тою, а
їхня про фесійно-кваліфікаційна струк ту ра прак тич но ніяк не реґулю ва ла -
ся. Тому ав тор до хо дить вис нов ку про не обхідність вжит тя низ ки за ходів із
за лу чен ня на про жи ван ня в Росію міґрантів із за тре бу ва ни ми в країні про -
фесіями та з ви со ким по тенціалом для адап тації й інтеґрації. Для цьо го пе -
ре дусім тре ба мо дернізу ва ти інсти тут доз во лу на тим ча со ве про жи ван ня
(ДТП), а та кож ство ри ти баль ну сис те му до бо ру пре тен дентів для от ри ман -
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1 За да ни ми Дер жав ної інфор маційної сис те ми міґраційно го обліку Фе де раль ної Мi -
ґра ційної Служ би Росії (ДІСМУ ФМС).



ня виду на про жи ван ня. Крім того, спеціаль но ма ють бути ство рені пре фе -
ренції для сти му лю ван ня міґрації до Росії бізнес менів та інвес торів, а та кож
мо лоді.

Рис. 1. Роз поділ іно зем них гро ма дян, що в’їха ли до Російської Фе де рації у 2012 році,
за краї на ми їхньо го гро ма дя нства, %

Дже ре ло: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Дер жав на про гра ма зі спри ян ня
доб ровільно му пе ре се лен ню співвітчиз ників

до Російської Фе де рації

Сто сов но за лу чен ня на постійне про жи ван ня Росія орієнтується пер -
шою чер гою на співвітчиз ників. Від 2007 року в країні діє Дер жав на про гра -
ма зі спри ян ня доб ровільно му пе ре се лен ню співвітчиз ників до Російської
Фе де рації. На по ча ток 2013 року в ній бра ли участь май же по ло ви на реґіо -
нів Російської Фе де рації (40%). Сюди на постійне місце про жи ван ня з-за
кор до ну пе ре їха ли по над 125 тис. співвітчиз ників, пе ре важ но з дер жав-
 учас ниць СНД.

У 2012 році ре зуль та ти реалізації Прог ра ми пе ре ви щи ли підсум кові
циф ри 2011 року: кількість при й ня тих ан кет збільши ла ся в 1,6 раза, а ви да -
них свідчень — у 2,2 раза. Кон тинґент при бу лих до Росії співвітчиз ників зріс 
удвічі. При цьо му час тка співвітчиз ників, які пе ре їха ли до Росії у 2012 році,
ста но ви ла по ло ви ну за га лу всіх, хто пе ре се лив ся до Російської Фе де рації за
весь період реалізації Дер жав ної про гра ми.

За віко вим скла дом учас ни ки Дер жав ної про гра ми пред став лені пе ре -
важ но осо ба ми віком до 40 років (див. табл.).
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Таб ли ця

Роз поділ учас ників Дер жав ної Прог ра ми
з доб ровільно го пе ре се лен ня співвітчиз ників

до Російської Фе де рації за віком, %

Вік пе ре се ленців
Пе ре се ли ли ся у

2012 році 2011 році

від 18 до 30 років 32,0 32,0

від 30 до 40 років 35,2 36,0

від 40 до 50 років 19,8 20,0

від 50 до 60 років 11,5 11,0

Старші за 60 років  1,5  1,0

Рис. 2. Краї ни по ход жен ня пе ре се ленців до Російської Фе де рації

Дже ре ло: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Се ред учас ників Дер жав ної про гра ми вищу і не пов ну вищу освіту ма -
ють 39,6%; се ред ню про фесійну, се ред ню технічну і се ред ню спеціаль ну
освіту — 35,7%; по вну се ред ню і основ ну се ред ню освіту — 24,5%; іншу —
0,2%.

Слід за зна чи ти, що по тенціал про гра ми да ле ко не ви чер па ний. Її успіх
ба га то в чому за ле жить від тих умов, що бу дуть ство рені для пе ре се ленців,
пе ре дусім над ан ня жит ла і пра цев лаш ту ван ня. З ме тою вдос ко на лен ня ме -
ханізмів пе ре се лен ня співвітчиз ників 14 ве рес ня 2012 року Ука зом Пре зи -
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ден та за твер дже но нову ре дакцію Дер жав ної про гра ми, що на бра ла чин -
ності 1 січня 2013 року1.

На по ча ток 2013 року на обліку пе ре бу ва ли 38,4 тис. ви му ше них  пере -
селенців, про те ухва лені дер жа вою зо бов ’я зан ня сто сов но цієї ка те горії
міґрантів не були ви ко нані по вною мірою. За хо ди щодо об лаш ту ван ня їх
було по до вже но до 2015 року, 2012 року було вирішено жит лові про бле ми
ли шень 2,8 тис. сімей. На підставі су до вих рішень було здійсне но вип ла ти
386 сім’ям, що по страж да ли в ре зуль таті осе ти но-інгу шсько го конфлікту.

Ви ко рис тан ня іно зем ної ро бо чої сили

Одним із основ них за вдань міґраційної політики є роз роб лен ня й удос -
ко на лен ня ди фе ренційо ва них ме ханізмів за лу чен ня, до бо ру і ви ко рис тан ня 
іно зем ної ро бо чої сили. Реалізація їх дасть змо гу роз бу ду ва ти гнучкішу сис -
те му ринків праці, ґрун то ва ну на адек ватній оцінці ре сурсів і струк ту ри
 наявних у країні тру до вих ре зервів і до дат ко вої по тре би в них. Зовнішня
тру до ва міґрація має пе ре важ но ро таційний ха рак тер. При цьо му тру дові
міґранти становлять не більш як 7% від усіх зайнятих в економіці.

У 2012 році от ри ма ли дозвіл на ро бо ту 1,4 млн іно зем них гро ма дян, що
пе ре ви щує ана логічний по каз ник за по пе редній 2011 рік на 15,6%. Від
2013 року іно земців, які тим ча со во про жи ва ють у Росії, звільне но від  необ -
хід ності от ри ман ня та ких доз волів. Ле во ва час тка їх була за й ня та у 2012
році в будівництві (32%) та сфері послуг (19%) (див. рис. 3).

По над два з по ло ви ною роки краї на бере участь у кон ку рентній бо ротьбі
за інте лек ту аль ний по тенціал. Сьо годні мак си мум пре фе ренцій за без пе -
чується саме для ви со кок валіфіко ва них фахівців. За га лом до Росії за лу че но 
по над 27 тис. та ких фахівців. У 2012 році було ви да но більш як 44 ти сячі доз -
волів на роботу для кваліфікованих фахівців.

Іно зем ним гро ма дя нам із дер жав-учас ниць СНД, котрі пра цю ють у при -
ват них осіб, уже ви да но по над 2 млн па тентів, із них за 2012 рік — май же 1,2
млн. До бюд же ту торік надійшло май же 6,5 млрд рублів.

За побіган ня не за конній міґрації

За побіган ня не за конній міґрації — клю чо ве за вдан ня міґраційної по -
літики, якій приділено ве ли чез ну ува гу як у Кон цепції дер жав ної міґра -
ційної політики, так і в Пос ланні Пре зи ден та РФ2.

Дані інфор маційної сис те ми ФМС Росії свідчать, що більш як 3,3 млн
на яв них у 2013 році в країні іно земців пе ре ви щи ли термін за кон но го пе ре -
бу ван ня в ній (вони пе ре бу ва ють тут по над 3 місяці). Більшість по руш -
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1 Указ Пре зи ден та РФ від 14 ве рес ня 2012 року № 1289 “О ре а ли за ции Го су да рствен -
ной про грам мы по ока за нию со де йствия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую Фе -
де ра цию со о те чес твен ни ков, про жи ва ю щих за ру бе жом” // 
http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm
2 Пос ла ние Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Соб ра нию РФ на 2013 год // http://пре зи -
дент.рф/news/17118



ників — гро ма дя ни Узбе кис та ну (май же 900 тис.), Украї ни (більш як 500
тис.), Тад жи кис та ну (400 тис.). Найімовірніше, вони пра цю ють нелеґаль но.
Як пра ви ло, ве ли ка час тка їх зо се ред же на в містах-ме га полісах. Кількість
про то колів про адміністра тивні пра во по ру шен ня у сфері міґрації пе ре ви -
щи ла 2012 року 2,5 млн. Нак ла де но штрафів на суму по над 6,1 млрд рублів.
Ста ном на 1 січня до каз на че йства надійшло більш як 3,8 млрд рублів від
стягнених штрафів.

Рис. 3. Роз поділ іно зем них працівників за сфе ра ми діяль ності у 2012 році

Дже ре ло: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Ефек тивніше по чав пра цю ва ти інсти тут адміністра тив но го розсліду -
ван ня. У 2012 році було ви не се но по над 35 тис. та ких виз на чень, їх по -
більша ло май же на 21%. Зас то су ван ня про це ду ри адміністра тив но го роз -
сліду ван ня дало змо гу повніше з’я со ву ва ти всі об ста ви ни вчи нен ня міґра -
ційних пра во по ру шень, що суп ро вод жується змен шен ням кількості оскар -
же них рішень на 15%. Уже не пер ший рік три ває відпраць о ву ван ня інфор -
мації про іно земців, котрі вчи ни ли два і більше адміністра тив них пра во по -
ру шен ня впро довж останніх трьох років. За підсум ка ми цієї ро бо ти за
звітний період налічується по над 52 тис. под ань про за бо ро ну в’їзду до краї -
ни осо бам ука за ної ка те горії. Порівня но із 2011 ро ком ці по каз ни ки зрос ли
на 55%.

Сто сов но 34 тис. пра во по руш ників ви не се но рішен ня про адміністра -
тив не ви се лен ня за межі краї ни. За ма теріала ми ФМС Росії по ру ше но 405
криміна льних справ за фак та ми не за кон ної міґрації, при тяг ну то до кри -
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міна льної відповідаль ності 137 осіб. Утім, на за гал зло чинність за участі іно -
зем них гро ма дян у Росії ско ро чується: кількість учи не них ними 2012 року
зло чинів змен ши ла ся на 5,1% порівня но із 2011 ро ком і ста но ви ла 42,7 тис.
(тро хи більш як 3,4 % від загальної кількості розкритих злочинів).

Рис. 4. Роз поділ ви со кок валіфіко ва них фахівців за краї на ми гро ма дя нства у 2012 році

Дже ре ло: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

З ме тою по си лен ня криміна льної відповідаль ності за організацію не за -
кон ної міґрації вне се но по прав ки до статтї 322.1 Криміна льно го ко дек су
Російської Фе де рації (організація не за кон ної міґрації), збільше но розмір і
терміни по ка ран ня за та кий зло чин. Заз на че не діяння відне се не до зло чинів
се ред ньої тяж кості, а за на яв ності кваліфікаційних ознак — до тяж ких. Вста -
нов ле но адміністра тив ну відповідальність сто ро ни, що за про шує, за не ви -
ко нан ня об ов’язків щодо ма теріаль но го, ме дич но го і жит ло во го за без пе чен -
ня за про ше но го іно зем ця, а та кож за над ан ня во че видь не прав ди вих відо -
мос тей про мету його за про шен ня.

Вне се но зміни до статті 26 Фе де раль но го за ко ну “Про по ря док виї зду з
Російської Фе де рації і в’їзду до Російської Фе де рації”, що пе ре дба ча ють за -
бо ро ну на в’їзд до Росії упро довж трьох років для осіб, котрі в період сво го
по пе ред ньо го пе ре бу ван ня не виї ха ли після трид ця ти діб від дня закінчен ня 
терміну тимчасового перебування.
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Для ефек тив но го ви ко нан ня по став ле них за вдань із за бобіган ня не за -
конній міґрації потрібні кон солідація й ак тивізація взаємодії зацікав ле них
струк тур, пе ре дусім на міжнародному рівні.

Сьо годні міґрація на бу ває ре аль но го, прак тич но го зна чен ня для реа -
лізації еко номічних за вдань. Го лов не за вдан ня Фе де раль ної міґраційної
служ би Росії — організу ва ти свою ро бо ту так, щоби ви го ди від міґрації пе ре -
ви щу ва ли вит ра ти. Іно земці зо бов ’я зані дот ри му ва ти ся російсько го за ко -
но да вства, ша ну ва ти куль ту ру, пра ви ла і нор ми поведінки, прийняті в ро -
сій сько му суспільстві.

Роз в’я зан ня мов ної про бле ми

Фун да мен том для інтеґрації є знан ня російської мови. Від 1 груд ня 2012
року на бра ла чин ності ви мо га во лодіння російською мо вою щодо осіб, які
при їздять до Російської Фе де рації в безвізо во му по ряд ку і ба жа ють здійс -
ню ва ти тру до ву діяльність у сфе рах жит лово-ко му наль но го гос по да рства,
роздрібної торгівлі та побутового обслуговування.

У Росії вже діють 5 адап таційних центрів, що над а ють прак тич ну до по -
мо гу міґран там з вив чен ня російської мови, за сад міґраційно го за ко но да в -
ства і куль ту ри Росії. Вони відкриті за підтрим ки реґіональ ної вла ди і гро -
ма дських організацій (Мос ква — Мол да вська цер ква; Мос ква — Фе де рація
міґрантів Росії; Мос ква — кир гизь ка діас по ра; Томськ — Союз вірменів;
Улья новськ — підтрим ка Уря ду об ласті). Для підго тов ки до тес ту ван ня з
російської мови на те ри торії Російської Фе де рації діють 250 відділень кур -
сів російської мови. 64 із них працюють на безоплатних засадах.

Роль гро ма дських інсти тутів

У Пос ланні Пре зи ден та РФ на го ло ше но роль гро ма дських інсти тутів
при роз в’я занні міґраційних про блем. Не а би я ка роль на ле жить Гро мад -
ській раді при ФМС Росії та гро ма дсько-кон суль таційним ра дам при те ри -
торіаль них орга нах міґраційної служ би. До реалізації про грам з пра во вої,
соціаль ної і куль тур ної адап тації міґрантів про по нується за лу ча ти націо -
наль но-куль турні ав то номії. Досвід ро бо ти засвідчив, що взаємодія з діас -
по ра ми, а та кож за лу чен ня їх до ро бо ти з адап тації й інтеґрації міґрантів у
російське суспільство є ефек тив ним інстру мен том за побіган ня конфліктам, 
зокрема й на національному ґрунті, і локалізації їх.

Ве ли чез ну ува гу не обхідно приділяти та кож доміґраційній підго товці
іно зем них працівників. Від ве рес ня 2011-го до лю то го 2012 року ФМС Росії 
спільно з фон дом “Рус ский мир” реалізу ва ла “пілотні” про ек ти з підго тов ки
по тенційних тру до вих міґрантів у Кир гизькій Рес публіці та Рес публіці
 Таджикистан. На жаль, пер ший досвід про де мо нстру вав, що вкрай низ ь кий
рівень про фесійних знань і російської мови не за до воль нив за пи ти ро -
сійських ро бо то давців, і пе ре важній час тині іно зем них працівників до ве ло -
ся са мостійно пра цев лаш то ву ва ти ся че рез ро дичів і зна йо мих. У 2013 році
пла нується організація ще од но го аналогічного проекту з вивчення ро -
сійської мови в Таджикистані.
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Замість після мо ви

За раз у Росії ще не ви роб ле но ефек тив них ме ханізмів та еко номічних
сти мулів, по кли ка них спри я ти пе ре їзду гро ма дян до відда ле них і ма ло на се -
ле них реґіонів краї ни. На цьо му тлі й далі на би рає об ертів внутрішня міґра -
ція на се лен ня, здебільшо го не організо ва на, із менш спри ят ли вих в еко -
номічно му плані реґіонів до еко номічно роз ви неніших реґіонів і ве ли ких
індустріальних центрів-мегаполісів.

На мою дум ку, на гро мад же ний у ра дя нський час прак тич ний досвід
організо ва но го на бо ру працівників і про ве ден ня сільсько гос по да рсько го
пе ре се лен ня сімей мож на було б ви ко рис то ву ва ти для підго тов ки но вої про -
гра ми, здат ної по спри я ти сти му лю ван ню тру до вої мобільності гро ма дян
Російської Фе де рації до віддалених і малонаселених реґіонів країни.

Роз ви ток міжна род ної співпраці з ме тою про су ван ня інте ресів Ро сій -
ської Фе де рації ви я вив ся одним із пріори тет них на прямів діяль ності у 2012
році: підпи са но міжна родні уго ди, спря мо вані на ство рен ня окре мих пре фе -
ренцій для кваліфіко ва них іно зем них працівників і членів їхніх сімей. Ці
уго ди ма ють на меті дов гос тро ко ве за лу чен ня та ких фахівців на ро бо ту до
Росії. Це та кож уго ди з краї на ми СНД про організо ва не за лу чен ня іно зем -
них працівників. ФМС Росії вже пра цює на цьо му на прямі, веде пе ре го во ри
з тад жиць ки ми, киргизькими, узбецькими, вірменськими, молдавськими
партнерами.

Не обхідно й далі про дов жу ва ти ро бо ту з укла дан ня угод щодо ре адмісії.
Із краї на ми Євро со ю зу Росія підпи са ла всі ви ко навчі про то ко ли (за га лом
24). У да ний час РФ веде ре адмісійний діалог більш як із 50 країнами.

Росія ство ри ла міжна род но-пра во ву базу і за без пе чує вільне пе ре -
міщен ня тру до вих міґрантів у Єди но му еко номічно му про сторі. Гро ма дя ни
Біло русі та Ка зах ста ну змо жуть пра цю ва ти в Росії без квот і доз волів на
 роботу. На 30 днів вони бу дуть звільнені від узят тя на міґраційний облік.
Звісно, но вий по ря док ден ний пе ре дба чає ак ту альність под аль шо го роз вит -
ку інтеґраційних процесів у пострадянському просторі.
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