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Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) 1  – міжнародна 

організація, до складу якої входить 34 країни, більшість з яких економічно розвинені. ОЕСР 

збирає дані, аналізує, обговорює, представляє рішення визначених питань чи проблем 

урядам країн-учасниць на шляху покращення соціально-економічної політики. До складу 

організації входять: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія, 

Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, 

Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, 

Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Об'єднане 

Королівство Великобританії, Сполучені Штати Америки. 

Розглянемо систему видачі дозволів на імміграцію в деяких країнах. 

Кожна країна-член ОЕСР має свої особливості видачі дозволів на імміграцію. Деякі 

країни встановлюють імміграційні квоти (США, Австралія, Естонія), деякі не встановлюють 

кількісні обмеження, але висувають ряд вимог, яким повинен відповідати іммігрант (Польща, 

Словаччина, Мексика). Крім того, деякі країни практикують бальну систему оцінки, особливо 

це стосується іммігрантів, які планують працевлаштуватися (Австралія, Велика Британія, 

Канада). В США функціонує система, яка не тільки встановлює кількісні обмеження за 

категоріями іммігрантів, а й встановлює регіональні обмеження. В Ірландії при видачі 

дозволів на проживання з метою працевлаштування звертають увагу на те, чи відповідає 

спеціальність іммігранта потребам країни. Переважно в усіх країнах дозволи на імміграцію 

родинного характеру видаються без обмежень. 

Австралія 

Для перебування на території Австралії необхідно отримати одну з 97 загальних 

категорій віз чи з 9 категорій віз (Bridging Visas), які видаються для продовження терміну 

перебування в Австралії. В свою чергу ці категорії віз поділяються на підкатегорії. 

Тип візи залежить від: 

- Періоду перебування в Австралії; 

- Мети перебування: навчання, робота, проживання. 

Основні нормативні акти: Закон про Міграцію 1958 року та Міграційний Регламент 

1994 року, що регулюють в’їзд, перебування в Австралії іноземців та депортацію з Австралії 

іноземців та деяких інших осіб. 

Австралійська програма постійної міграції складається з двох компонентів2: 

1) Гуманітарна складова - для біженців та інших осіб, що потребують гуманітарної 

допомоги; 

2) Негуманітарний компонент (програма міграції) – для тих, хто мігрує за 

кваліфікаційним, сімейним та спеціальним напрямком. 

                                                           
1

 OECD / Members and partners [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.oecd.org/about/membersandpartners . 
2
 Migration Programme planning levels / The Department of Immigration and Border Protection [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-
sheets/20planning . 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/20planning
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/20planning
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Відповідно до Міграційної Програми Австралії 2015-2016 рр.3 заплановано виділити 

190 000 міграційних місць для постійного проживання. Це буде включати в себе: 

 128 550 місць для міграції кваліфікованої робочої сили, сюди входять такі 

категорії віз: 

 48 250 – категорія «фінансування за рахунок роботодавця» (Employer 

Sponsored), застосовується у випадку, коли австралійський роботодавець бажає 

працевлаштувати іноземця; 

 43 990 – категорія «досвідчені незалежні» (Skilled Independent), віза призначена 

для протестованих кваліфікованих робітників, що не фінансуються (приїхали не на 

замовлення) роботодавцем чи членом сім’ї або номіновані державним чи 

територіальним урядом; 

 28 850 – категорія «Призначені державними/територіальними і регіональними 

органами влади» (State/Territory & Regional Nominated), віза призначена для 

іноземців, яких профінансували органи державної, регіональної влади та які 

інвестували в Австралію протягом 4 років; 

 7 260 – бізнес-інновації та інвестиційна програма (Business Innovation & 

Investment Programme); 

 200 – відомий талант (Distinguished Talent); 

 57 400 місць для сімейної міграції, сюди входять такі категорії віз: 

 47 825 – член подружжя (partner); 

 8 675 – один з батьків (parent); 

 900 – інші родинні зв’язки, з них  прийомні батьки – 400; 

 565 місць для спеціальних мігрантів, які включають в себе колишніх постійних 

жителів, що підтримують тісні ділові, культурні та особисті зв'язки з Австралією; 

 3 485 постійних  місць буде доступно для іноземців з дитячими візами. 

Програма міграції призначена для задоволення економічних і соціальних потреб 

Австралії. Австралія активно заохочує імміграцію кваліфікованих мігрантів. Кваліфіковані 

мігранти, які бажають працювати в Австралії, будуть оцінюватися за системою балів; бали 

виставляються за досвід роботи, кваліфікацію, рівень володіння мовою (необхідна кількість 

балів – 65). 

Чеська Республіка 

Основний нормативний акт, що регулює дану сферу, – Закон про Перебування 

іноземців на території Чеської Республіки  (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů).  

Розрізняють два типи мігрантів (регіональна приналежність)4: 

 Громадяни ЄС і члени їхніх сімей; 

                                                           
3
 Migration Blog / The Department of Immigration and Border Protection [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://migrationblog.border.gov.au/2015/07/09/australias-2015-16-migration-programme . 
4
 Ministry of the Interior of the Czech Republic: Immigration [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx .  

http://migrationblog.border.gov.au/2015/07/09/australias-2015-16-migration-programme
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx
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 Громадяни третіх країн. 

Для перебування на території Чеської Республіки громадянам ЄС і членам їхніх сімей 

віза не потрібна.  Якщо вони мають намір залишитися в Чехії на термін більше 3 місяців, 

вони можуть оформити дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на постійне проживання. 

Дозвіл на постійне проживання громадяни ЄС і члени їхніх сімей можуть отримати, 

якщо: 

 термін безперервного проживання в Чеській Республіці не менше 5 років; 

 громадянин безперервно проживає не менше 2-х років в ЧР - в якості члена 

сім'ї іншого громадянина ЄС. 

Типи віз та дозволів на проживання для громадян третіх країн: 

 Віза для перебування до 90 днів (короткострокова); 

 Віза для перебування понад 90 днів (довгострокова); 

 Довгострокове проживання; 

 Карта працівника (довгострокове перебування, більше 3 місяців, з причин 

зайнятості); 

 Блакитна карта ЄС; 

 Постійне проживання. 

Дозвіл на постійне проживання можуть отримати (громадяни третіх країн): 

1) Іноземці, які безперервно проживають 5 років на території Чеської Республіки 

на підставі дозволу на тимчасове проживання; 

2) Іноземці, які мають правовий статус довгострокового резидента, безперервно 

проживають на території Чеської Республіки протягом 5 років; не було виявлено жодного 

серйозного порушення громадського порядку чи не становив  загрози національній безпеці 

ЧР або будь-якої іншої держави-члена ЄС; мають фінансове підґрунтя для проживання в 

Чеській Республіці; 

3) Іноземці чеського походження; 

4) Власник Блакитної Карти ЄС, який проживає в Чеській Республіці мінімум 2 

роки та не менше 5 років в одній з країн ЄС; 

5) Діти, народжені в Чеській Республіці; 

6) Видається з метою возз'єднання сім'ї (дитина іноземця з дозволом на постійне 

проживання). 

Естонська Республіка 

Іноземець:  

 громадянин країн ЄС;  

 громадянин третіх країн. 
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Згідно із Законом про Іноземців від 09.12.2009 (Aliens Act5), іноземець може 

перебувати на території Естонії на підставі: 

1) Візи (перебування): 

- Транзитна віза аеропорту (тип А); 

- Короткострокова віза (тип С) – видається для одно- чи багаторазового в’їзду та 

перебування в Шенгенській зоні до 90 днів протягом 6 місяців; 

- Довгострокова віза (тип D) – видається іноземцю для одноразового або 

багаторазового тимчасового перебування (більше 3 місяців) в Естонії; 

2) Дозволу на проживання та працевлаштування: 

 Тимчасовий дозвіл на проживання (до 5 років): 

 для проживання з чоловіком/дружиною; 

 для проживання з близьким родичем; 

 для навчання; 

 для працевлаштування; 

 для підприємницької діяльності; 

 для участі у кримінальному процесі; 

 якщо іноземець становить національний інтерес; 

 на підставі договору, укладеного Естонією чи ЄС; 

 іноземець становить значний суспільний інтерес; 

 для отримання дозволу на постійне проживання в Естонії. 

 Довгостроковий дозвіл на проживання (на невизначений термін), підстави: 

 він або вона постійно проживає в Естонії на підставі дозволу на проживання 

принаймні останні 5 років до подання заяви на отримання довгострокового дозволу 

на проживання; 

 він або вона має дійсний дозвіл на тимчасове проживання; 

 він або вона має постійний легальний дохід, що забезпечує його або її власне 

існування в Естонії; 

 він або вона вважається застрахованою особою відповідно до Закону про 

Медичне Страхування чи договору Естонської Республіки; 

 він або вона відповідає вимогам інтеграції; 

 інформація про його або її місце проживання була внесена до Реєстру 

Населення; 

 має знання естонської мови, принаймні, на базовому рівні; 

 не існує жодних фактів, які були б підставою для відмови у видачі дозволу на 

довгострокове проживання. 

 Дозвіл на працевлаштування (ЄС Blue Card, дозвіл на проживання для 

працевлаштування в Естонії на посаді, яка вимагає більш високої кваліфікації). 

Громадяни ЄС не потребують візи та окремого дозволу на роботу в Естонії. 

                                                           
5

 Aliens Act [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/512012016002/consolide. 
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Імміграційна квота. Імміграційна квота обмежує кількість іноземців, які можуть 

оселитися в Естонії. Щорічна імміграційна квота – це квота для іноземців, які іммігрують в 

Естонію, і яка не повинна перевищувати 0,1% сталого населення Естонії. 

До розрахунку виконання квоти імміграції не включаються такі особи: 

1) естонці; 

2) дружина або чоловік громадянина Естонії, який/яка проживає на території 

Естонії на підставі дозволу на проживання, видане для проживання з членом подружжя; 

3) неповнолітня та повнолітня дитина, один з батьків і дідів (бабусь) якої мають 

естонське громадянство (естонець і іноземець, який проживає в Естонії на підставі дозволу 

на проживання, що видане для проживання з близьким родичем); 

4) іноземець, який отримав дозвіл на проживання для навчання; 

5) іноземець, який отримав дозвіл на проживання для роботи з метою науково-

дослідницької діяльності за умови, що іноземець має відповідну професійну підготовку та 

освіту або в якості лектора в Естонії в навчальному закладі, який відповідає вимогам, 

встановленим законодавством; 

6) іноземець, якому надається дозвіл на проживання для участі в кримінальному 

процесі; 

7) іноземець, якому видача дозволу на проживання є виправданою та не 

становить загрозу інтересам Естонії, який оселився в Естонії до 1 липня 1990 року та не 

оселявся в іншій країні після зазначеної дати; 

8) громадянин Сполучених Штатів Америки; 

9) громадянин Японії; 

10) іноземець, який отримав дозвіл на проживання, беручи до уваги виконання 

квоти імміграції, і після цього не залишив оселю в іншій державі; 

11) іноземець, який отримав дозвіл на проживання з метою навчання, якщо він 

або вона подають заяву на отримання дозволу на проживання на будь-якій підставі; 

12) іноземець, який отримав дозвіл на проживання на підставі, зазначеній в пункті 

2) чи 3), якщо він або вона подають заяву на отримання дозволу на проживання на будь-якій 

підставі; 

13) іноземець, який отримав дозвіл на постійне проживання в Естонії. 

Республіка Ірландія 

Закон про Імміграцію від 1999 року встановлює принципи і процедури, що 

регулюють імміграційний процес. Ця законодавча база передбачає, що всі громадяни країн, 

які не є членами Європейської Економічної Зони, потребують дозвіл Міністра юстиції і 

справедливості для проживання в країні. Для деяких громадян країн, які не є членами ЄЕЗ, 

для в’їзду на територію Ірландії необхідна віза, це функція Міністерства Закордонних Справ, 

що займається обробкою візових заяв через мережу посольств і консульств за кордоном. 

Особи, які бажають перебувати на території Ірландії більше 90 днів, повинні 

зареєструватися в Garda Siochana в тому районі, де збираються мешкати і подати заявку на 

отримання додаткового дозволу на проживання. Основні підстави, за якими в подальшому 
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іноземець може отримати дозвіл на проживання, є: зайнятість, навчання, управління 

бізнесом, чи іноземець є залежним членом сім’ї громадянина Ірландії або країни-члена ЄЕЗ6. 

Ірландія надає перевагу імміграційній системі, що грунтується на пропозиціях 

роботи в галузях, де є нестача кваліфікованих кадрів, а не системі балів чи системі квот.7 

Ірландія розробила імміграційну систему, розділену на такі категорії: 

- система дозволів Зелена Карта (дозвіл на працевлаштування в сфері, де існує брак 

висококваліфікованих фахівців); 

- система дозволів на роботу; 

- система дозволів для переміщення в середині компанії; 

- система дозволу для членів подружжя; 

- третій рівень – система випускників. 

Громадяни країн-членів ЄЕЗ для перебування на території Ірландії віз не потребують. 

Для громадян інших країн необхідна віза. Типи віз: 

 короткострокова віза (перебування до 3 місяців, 13 підкатегорій); 

 довгострокова віза (перебування більше 3 місяців, 7 підкатегорій); 

 віза одноразового/багаторазового в’їзду; 

 віза Re-Entry; 

 транзитна віза. 

Мексиканські Сполучені Штати 

В Мексиці розроблена правова і нормативна імміграційна політика, яка охоплює як 

мексиканців, так і іноземних громадян8. Основний мексиканський Закон про Населення 

встановлює права і обов'язки іноземців, а також різні статуси, пов'язані із зовнішньою 

імміграцією. 

Типи дозволів на імміграцію: 

1) неіміграційні дозволи (візи), для людей, які мають намір відвідати Мексику з 

певною метою, а потім поїхати з країни; 

2) імміграційні дозволи (візи), для людей, що бажають отримати довгострокове 

постійне місце проживання в Мексиці. 

Мексиканська імміграційна віза постійного проживання (Mexico’s Permanent 

Resident Immigrant Visas) видається іноземним громадянам, які мають намір жити в Мексиці 

протягом тривалого періоду часу (більше шести місяців) чи які мають намір оселитися 

назавжди (на невизначений термін) в Мексиці. Віза постійного проживання (Visa de 

Residente Permanente) призначена для іноземців, що намагаються отримати статус 
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 Irish Naturalisation and Immigration Service [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
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постійного резидента в Мексиці, або намагаються отримати можливе мексиканське 

громадянство. Іноземцю необов’язково спершу бути тимчасовим резидентом для того, щоб 

пізніше отримати статус постійного резидента, за умови, якщо іноземець виконує одну з 

інших вимог, необхідних для отримання статусу постійного резидента.  

Необхідні вимоги для отримання візи постійного проживання: 

 Іноземець повинен мати близькі родинні зв’язки в Мексиці; 

 Подати заявку на отримання статусу пенсіонера і довести, що він має достатній 

щомісячний дохід для власного утримання; 

 4 роки поспіль мав регулярний статус тимчасового резидента; 

 2 роки поспіль має регулярний статус тимчасового резидента у випадку, якщо 

дозвіл на тимчасове проживання було видано через шлюб з громадянином Мексики або з 

іноземцем, що має статус постійного резидента; 

 Отримав мінімальну кількість балів за системою балів (детальна інформація 

про систему балів буде оголошена урядом); 

 Отримав місце проживання з гуманітарних міркувань або в якості політичного 

притулку. 

Перелік осіб, які можуть претендувати на отримання статусу постійного резидента: 

 Пенсіонери, які бажають брати участь у неоплачуваній діяльності та отримувати 

кошти з-за кордону (пенсія або інший дохід). 

 Інвестори, які готові вкласти свій капітал в Мексиці (промисловість/послуги) і 

розмір інвестицій повинен бути не меншим встановленого розміру. 

 Кваліфіковані фахівці, можуть мати сертифікат підтвердження кваліфікації, який 

затверджено мексиканським консульством в країні іноземця і подати заяву на отримання 

імміграційної візи, щоб жити в Мексиці і шукати постійне місце проживання. 

 Технічні або наукові професії. Мексика пропонує категорію візи, яка дозволить 

жити і працювати в Мексиці фахівцям, вченим за рахунок спонсорської підтримки від 

іноземної компанії, яку особа представляє. 

 Відомі особистості, особа повинна мати національний чи міжнародний 

авторитет або бути відомим дослідником, вченим, гуманістом, художником, спортсменом, 

журналістом. 

Республіка Польща 

Іноземці9: 

- громадяни третіх країн; 

- громадяни ЄС і члени їхніх родин. 

Для перебування на території Польської Республіки до 3 місяців громадянам ЄС і 

членам їхніх сімей спеціальні документи та дозволи не потрібні. Якщо вони мають намір 
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http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy  

http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy


9 
 

залишитися в Польщі на термін більше 3 місяців, вони зобов’язані зареєструвати своє 

перебування, а член сім’ї, який не є громадянином  країни ЄС, зобов’язаний отримати вид на 

проживання для члена сім’ї громадянина ЄС. 

Право на постійне проживання громадянин ЄС має, якщо він безперервно проживав 

на території Польщі не менше 5 років. Член сім'ї, який не є громадянином ЄС, набуває 

право на постійне проживання після п'яти років безперервного перебування на території 

Польщі з громадянином ЄС. 

Відповідно до Закону про іноземців (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach10),  іноземець може перебувати на території Польщі на підставі: 

 візи (може бути видана шенгенська віза або національна віза); 

 дозволу на тимчасове проживання (пов'язане з зайнятістю, з проведенням 

наукових досліджень, з веденням бізнесу чи навчанням, у випадку, якщо 

іноземець є членом родини громадянина Польщі); 

 дозволу на постійне проживання;  

 дозволу на проживання для довгострокового резидента Європейського Союзу. 

Дозвіл на постійне проживання (громадяни третіх країн) можуть отримати: 

1) неповнолітня дитина іноземця, який проживає в Польщі на підставі дозволу на 

постійне проживання чи дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського 

Союзу; 

2) неповнолітня дитина громадянина Польщі; 

3) іноземець, що має польське походження; 

4) іноземець, який перебуває в шлюбі з громадянином Польщі; 

5) іноземець, який став жертвою торгівлі людьми; 

6) іноземець, який проживає на території Польщі на підставі статусу біженця, 

додаткового захисту або  дозволу на перебування з гуманітарних причин; 

7) іноземець, що проживає на території Польщі на підставі згоди на толерантне 

перебування (якщо проживав на території Польщі не менше 10 років); 

8) іноземець, якому було надано притулок в Польщі; 

9) власник дійсної Карти Поляка. 

Іноземець, який безперервно, легально проживає на території Польщі не менше 5 

років, може отримати дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, якщо має 

достатні фінансові засоби для утримання себе і членів своєї родини та має медичне 

страхування. 

Словацька Республіка 

Мігранти в Словацькій Республіці: 

 Громадяни ЄС і Європейського Економічного Простору та члени їхніх сімей; 

 Громадяни третіх країн. 
                                                           
10
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Перебування іноземців на території Словаччини регулюється Законом про 

Проживання іноземців (Act No 404/2011 on Residence of Aliens and Amendment and 

Supplementation of Certain Acts11). 

Існують різні способи легального перебування в Словацькій Республіці12: 

1) Віза; 

2) Дозвіл на тимчасове перебування (перший раз видається максимум на 2 роки, з 

метою навчання – 5 років); 

3) Дозвіл на постійне перебування; 

4) Толерантне перебування. 

Для отримання дозволу на постійне проживання в Словацькій Республіці спершу 

видається департаментом поліції дозвіл терміном на 5 років (початкове візування). Після 5 

років проживання за поданням заяви департамент поліції видає дозвіл на постійне 

проживання. 

Відділ поліції надасть іноземцю перший вид на постійне  проживання: 

 іноземцю, що перебуває у шлюбі з громадянином Словацької Республіки з 

постійним місцем проживання в Словацькій Республіці чи залежному прямому родичу 

громадянина Словацької Республіки з постійним місцем проживання в Словацькій 

Республіці; 

 одній дитині (до 18 років), яка знаходиться під опікою іноземця, що перебуває 

у шлюбі з громадянином Словацької Республіки з постійним місцем проживання в 

Словацькій Республіці; 

 одній дитині молодше 18 років, з постійним дозволом на проживання 

іноземця, чи дитині у віці до 18 років, яка під є персональною опікою іноземця з постійним 

дозволом на проживання; 

 дитині віком понад 18 років, яка знаходиться на утриманні іноземця з 

постійним дозволом на проживання; 

 якщо це в інтересах Словацької Республіки. 

Відділ поліції надасть остаточний дозвіл на постійне проживання: 

 іноземцю, який отримав перший дозвіл на постійне проживання; 

 іноземцю, який: 

 має тимчасовий дозвіл на проживання з метою працевлаштування і до 

моменту подачі заяви прожив в Словацькій Республіці не менше 5 років; 

 має тимчасовий дозвіл на проживання з метою ведення бізнесу і до моменту 

подачі заяви прожив в Словацькій Республіці не менше 5 років; 
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 ACT on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts [Електронний ресурс] – Режим 
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 є членом сім'ї (не чоловік або дружина) іноземця, який мав тимчасовий дозвіл 

на проживання з метою працевлаштування чи ведення бізнесу і до моменту 

отримання дозволу на постійне проживання прожив в Словацькій Республіці не 

менше 5 років; 

 перебуває у шлюбі з іноземцем, що має дозвіл на постійне проживання і 

прожив в Словацькій Республіці не менше 5 років до подачі заяви; 

 одинокий батько/мати, що піклується про іноземця з дозволом на постійне 

проживання та прожив з тимчасовим дозволом в Словацькій Республіці не менше 5 

років до подачі заяви; 

 перейшов на інший дозвіл на підставі дозволу на постійне проживання. 

Іноземець, який отримав довгострокове проживання чи мешкав 6 років за межами 

Словацької Республіки або дозвіл був скасований з причин перебування за межами ЄС 

більше 12 місяців; 

 дитина іноземця молодше 18 років, що має остаточний дозвіл на постійне 

проживання. 

Толерантне перебування. Дозвіл на толерантне перебування надається відділом 

іноземної поліції  іноземцю, якщо: 

- є перешкода для депортації; 

- він  був  забезпечений  тимчасовим притулком; 

- якщо переміщення неможливе і страхування не доцільне; 

- неповнолітня дитина, яка знаходиться на території Словаччини; 

- іноземець до 18 років, є жертвою злочину, пов'язаного з торгівлею людьми;  

- він потребує поваги до свого приватного і сімейного життя. 

Термін перебування на території Словаччини за дозволом на толерантне перебування 

- максимум 90 днів, термін може продовжуватися.  

Сполучені Штати Америки 

Іноземні громадяни, які бажають проживати в США на постійній основі, спершу 

повинні отримати імміграційну візу. Законодавство США обмежує кількість віз, доступних 

протягом року, та встановлює ліміти для певних країн.  

Закон про Імміграцію і Натуралізацію (The Immigration and Naturalization Act) – 

основа правового управління сучасною імміграційною політикою, встановлює щорічний ліміт 

постійних іммігрантів – 675 000 осіб з деякими винятками для близьких членів сім'ї. Конгрес 

і президент встановлюють квоту на прийом біженців. Процес імміграції в США ґрунтується на 

наступних принципах: возз'єднання сімей, прийом іммігрантів з навичками, які мають 

важливе значення для економіки США, захист біженців і сприяння різноманіттю. 

Розглянемо детальніше кожен з них.13 

                                                           
13

 How the United States Immigration System Works: A Fact Sheet [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/how-united-states-immigration-system-works-fact-sheet  

http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/how-united-states-immigration-system-works-fact-sheet


12 
 

1) Сімейна імміграція, відповідно до цієї категорії громадяни США та законні 

постійні жителі мають право перевезти деяких членів родини до США. Щороку доступно 

480 000 віз даної категорії. Іммігранти прибувають в якості найближчих родичів громадян 

США або визначаються через систему сімейних переваг.  

Кількісних обмежень з оформлення віз, доступних для найближчих родичів, немає, 

але заявники повинні відповідати віковим і фінансовим критеріям.  Найближчі  родичі: 

- Дружина або чоловік громадянина США; 

- Неодружені неповнолітні діти громадян США (до 21 року); 

- Батьки громадянина США (заявник повинен мати принаймні 21 рік, щоб подати 

прохання для батьків). 

Кількість віз, що видаються щорічно за системою сімейних переваг, обмежена і 

заявник повинен відповідати віковим та фінансовим критеріям. Число віз, що видаються за 

системою переваг, не повинна бути меншою 226 000, встановлюються ліміти на кожну 

підкатегорію. Система переваг включає: 

- Дорослі діти (одружені/неодружені), брати і сестри громадян США (заявник 

повинен досягти 21 року, щоб клопотати для рідного брата чи сестри); 

- Один з членів подружжя та діти, які не перебувають в шлюбі 

(неповнолітні/дорослі), іноземця, який має статус постійного резидента. 

2) Трудова імміграція – (тимчасова віза та постійне перебування). 

Тимчасова віза. Кваліфіковані працівники можуть перебувати в США на тимчасовій 

або постійній основі. Є більш ніж 20 типів віз для тимчасових неімміграційних працівників. 

Кількість деяких категорій віз для тимчасового перебування обмежена. 

Постійна імміграція. Щорічно встановлюється ліміт розміром в 140 000 віз для 

постійної міграції, що поділені на 5 категорій, до кожної з них встановлені обмеження. 

Категорії: 

- Особи з надзвичайними здібностями в галузі мистецтва, науки, освіти, бізнесу 

або спорту; видатні професори і дослідники, деякі багатонаціональні керівники. Ліміт – 40 

000; 

- Представники професій з високим ступенем професіоналізму або особи з 

унікальними здібностями в області мистецтва, науки, бізнесу. Ліміт – 40 000; 

- Кваліфіковані робітники з принаймні дворічним стажем чи досвідом, фахівці з 

вищою освітою або інша некваліфікована робоча сила, яка не є тимчасовою чи сезонною. 

Ліміт – 40 000; 

- Певні "спеціальні іммігранти", в тому числі релігійні робітники, працівники 

посад дипломатичної служби США та колишні співробітники уряду США. Ліміт – 10 000;  

- Особи, які інвестують від  $ 500,000 до $ 1 мільйона в підприємства, де будуть 

створені нові робочі місця та принаймні 10 американських працівників будуть 

працевлаштовані на повний робочий день. Ліміт – 10 000. 
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3) Біженці та особи, яким надали політичний притулок. Кожного року  

Президент, консультуючись з Конгресом, встановлює ліміт на надання притулку біженцям, 

наприклад, в 2013 році було виділено 70 000 місць. Загальний ліміт в свою чергу 

розбивається між регіонами світу. 

4) Візова програма різноманіття (The Diversity Visa Program). Дана програма була 

створена в 1990 році та присвячена іммігрантам з країн, що мають низький рівень імміграції 

до США. Щороку 55 000 віз розподіляються випадковим чином між громадянами з країн, які 

направили менш ніж 50 000 іммігрантів в Сполучені Штати за попередні 5 років. 

Також передбачено надання тимчасового притулку для іноземців, які не можуть 

повернутися на Батьківщину через природні катастрофи, надзвичайні ситуації, природні 

конфлікти (термін 6, 12, 18 місяців). 

 

Інформацію підготувала Головань Валентина, 

Інтерн Програми USAID «РАДА» 2015-2016 рр. 

 


